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                         VAGAS DIVULGADAS EM 30/04/12 

 

1- ASSISTENTE DE DIRETORIA 

Superior completo ou finalista em Administração. Experiência em rotinas 

administrativas. Curso de secretariado; Pacote Office; Inglês fluente e espanhol 

básico. Amplo conhecimento em planilhas dinâmico e gráfico; atendimento 

telefônico; reuniões; redigir documentos em língua inglesa e espanhol; traduzir 

documentos e serviços de interprete. Enviar CV com título da vaga para: 

selecao@corporativarh.com.br é necessário cadastra-se no 

www.corporativarh.com.br. 

 

2- ESTAGIÁRIO  

Superior cursando em Administração do 3° ao 6° período. Conhecimento em 

Outlook, contas a pagar e receber, elaboração de planilhas, emissão de NF. 

Habilidade em negociação, rotinas administrativas e atendimento telefônico, 

informática intermediária (Word, Excel). Disponibilidade de horário de 08:00 às 

14:00hs. Enviar CV para: dduarte@corporativarh.com.br e cadastre-se no site: 

www.corporativarh.com.br  

 

3- AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

Com experiência comprovada em contas a pagar/receber. Enviar CV para: 

lafilizola@hotmail.com 

 

 

 

mailto:selecao@corporativarh.com.br
http://www.corporativarh.com.br/
mailto:dduarte@corporativarh.com.br
http://www.corporativarh.com.br/
mailto:lafilizola@hotmail.com


    

STAFF JR/FSDB 

E-mail: empresajunior@hotmail.com      Site:  www.staffjunior.com  

Blog: staffjuniormanaus.wordpress.com 

Fone: (92) 2125-4684 / 9421-8220 / 8271-3653 

 

4- ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

Superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis ou áreas 

afins. Experiência: rotinas administrativo-financeiras, controle de contas a 

pagar e a receber, rotinas de admissão e demissão, controle de indicadores 

financeiros e de RH, gestão de treinamentos e elaboração de relatórios 

gerenciais e experiência anterior em empresas do segmento industrial de 

médio porte. Conhecimento no sistema Microsiga ou SAP. Desejável inglês 

intermediário. Enviar CV para: adias@corporativarh.com.br e cadastra no site: 

www.corporativarh.com.br 

 

5- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

Experiência em carteira ambos os sexos. Conhecimentos em tributos, 

faturamento de nota fiscal de serviço e vendas, contas a pagar e receber. 

Enviar CV para: rh@eletromag-am.com.br ou deixar na Rua Pindaí n° 91 Conj. 

Augusto Montenegro – Lírio do Vale.  

 

6- ASSISTENTE FINANCEIRO 

Conhecimentos em contas pagar e receber, classificação contábil 

fiscal/faturamento. Enviar CV para: selecao.visaorh@gmail.com ou entregar na 

Rua Crisanto Jobim n° 71 Petrópolis (ao lado da Empilhatec). 
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7- GERENTE DE OPERAÇÕES 

Cursando nível superior. Experiência sólida em comércio de hortifruti. 

Conhecimento de armazenagem/estoque/inventário; movimentação de 

material recebimento/conferência/expedição; controle e monitoramento de 

distribuição de logística; coordenação de estoques; Informática. Enviar CV com 

título da vaga para: selecao@transhernandes.com.br 

 

8- GERENTE GERAL 

Cursando nível superior. Experiência sólida em comércio varejista. 

Conhecimento nas rotinas administrativas-financeiras-fiscal-rh; armazenagem e 

controle de estoque em geral e inventários; Planejamento de entrega, seguros, 

compras; Planejamento e controle orçamentário; Políticas e estratégias de 

vendas (varejo e atacado); Coordenação de equipes; Informática. Enviar CV 

com título da vaga para: selecao@transhernandes.com.br 

 

9- ASSISTENTE DE PESSOAL 

Com profundos conhecimentos em admissão, demissão, férias, apontamento 

de cartão de ponto, fechamento de folha de pagamento, cálculo de rescisão, 

férias, encargos previdenciários, SEFIP, CAGED, RAIS; Conhecimento do 

programa Mastermaq. Enviar CV para: rh@srlog.com.br 

 

 

 

 

 

mailto:selecao@transhernandes.com.br
mailto:selecao@transhernandes.com.br
mailto:rh@srlog.com.br


    

STAFF JR/FSDB 

E-mail: empresajunior@hotmail.com      Site:  www.staffjunior.com  

Blog: staffjuniormanaus.wordpress.com 

Fone: (92) 2125-4684 / 9421-8220 / 8271-3653 

 

10- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Cursando nível superior. Experiência na área comercial e conhecimento do 

potencial comercial de Manaus e região. Conhecimento em Excel avançado, 

excelente comunicação verbal e escrita. Empresa oferece diversos benefícios 

remuneração de empresa de grande porte. Enviar CV para: 

selecaomao@hotmail.com até o dia 05/05/12 

 

11-  ASSISTENTE DE MARKETING 

Atendimento de agencias, conhecimento de marketing digital, marketing de 

relacionamento, Power Point avançado. Conhecimento de pacote Office e 

editor mais conhecidos, métricas Google. Práticas com materiais publicitários e 

redes sociais. Enviar CV para: Roney.castelo@enw.com.br 

 

12- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Cursando superior em administração a partir do 2° período. Experiência em 

atendimento a clientes e pacote Office intermediário. Enviar CV para: 

Roney.castelo@enw.com.br 

 

13-  CONSULTOR COMERCIAL 

Cursando superior ou técnico a partir do 4° período nas áreas de exatas ou 

tecnologia. Conhecimento do pacote Office e internet. Condução própria. 

Enviar CV para: Roney.castelo@enw.com.br 
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14- GERENTE DE VENDAS 

Que seja dinâmico, de fácil relacionamento, perfil de liderança.Com experiência 

em carteira. Enviar CV para: rhconstroi@hotmail.com ou pelo tel: 3236-9019 

Sra. Marilena 

 

15- ASSISTENTE CONTÁBIL 

Com experiência no sistema integrado; conciliações de contas, lançamentos 

contábeis e classificações de contas. Experiência em carteira de 2 anos. 

Enviar CV com pretensão salarial para: mlcontabil@hotmail.com 

 

16- ASSISTENTE FISCAL 

Que saiba toda movimentação fiscal para trabalhar em escritório de 

contabilidade. Enviar CV com pretensão salarial para: 

recrutamento.laconsultoria@gmail.com 

 

17- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ensino médio completo. Noções em rotina de escritório. Conhecimento 

em informática. Disponibilidade de horário. Boa apresentação e 

comunicação. Enviar CV para: rh@funortemanaus.com.br 

 

18- AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Com experiência no sistema da folha Matic. Enviar CV para: 

analucia10@globo.com 
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