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                   VAGAS DIVULGADAS EM 04.06.12         

Fonte: Jornal A CRITICA/EM TEMPO 

 

1- COORDENADOR 

Para trabalhar em oficina mecânica. Com experiência em controle de 

fluxo, abertura de OS e liderança. Enviar CV para: 

giordanimotos@giordanimotos.com.br 

 

2- SUPERVISOR DE VENDAS 

Empresa de agronegócios. Que more nas proximidades da zona leste. 

Enviar CV com título da vaga para: hidrovivamanaus@gmail.com 

 

3- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Empresa de agronegócios. Que more nas proximidades da zona leste. 

Enviar CV com título da vaga para: hidrovivamanaus@gmail.com 

 

4- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

Ensino médio completo ou cursando ensino superior. Atuar com contas a 

pagar, a receber, lançamento de boleto, nota fiscal, conciliação bancária, 

elaboração de relatório e planilha. Enviar fatura para os clientes, fazer 

cálculo de juros e outros encargos financeiros. Conhecimentos em 

rotinas financeiras, em informática e Pacote Office. Enviar CV para: 

rh1.selecao@ig.com.br 
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5- EXECUTIVOS DE CONTAS 

Atuar na área comercial venda direto (porta a porta). Domínio no 

processo de vendas (prospecção, ligação, visita, reunião, apresentação 

do produto, fechamento). Conhecimentos exigidos: Boa comunicação 

verbal, técnica de vendas, capacidade de argumentação e negociação. 

Possuir CNH, veículo próprio e disponibilidade para viajar. Enviar CV 

para: rh1.selecao@ig.com.br 

 

6- ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

Com experiência em admissão, demissão, férias, ponto eletrônico, RAIS, 

CAGED, SEFIP, DIRF. Enviar CV com foto para: contbc@yahoo.com.br 

 

7- GERENTE COMERCIAL 

Com nível superior. Conhecimento em compras de nacionais, 

recrutamento e seleção, financeiro e logístico. Experiência em comércio 

varejista de diversos. Perfil empreendedor, liderança, boa comunicação e 

atendimento ao público. Enviar CV com título da vaga e foto para: 

rh123manaus@hotmail.com 

 

8- CONSULTOR DE VENDAS 

Salário, comissão e ajuda de custa. Enviar CV para: 

paulo.hnogueira@hotmail.com 
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9- SUPERVISOR (A) 

Ensino superior completo ou cursando. Com experiência em empresa de 

bebidas. Enviar CV para: recrutamentocfb@gmail.com 

 

10-  REPRESENTANTE DE VENDAS 

Ensino médio completo. Com boa fluência verbal e veículo próprio. Para 

trabalhar de 2° a 6°, salário fixo, vale transporte, refeição e premiação. 

Enviar CV para: abm.antoniocarlos@hotmail.com 

 

11-  GERENTE DE VENDAS 

Precisa-se com experiência e carteira de habilitação. Enviar CV para: 

rhdevendas@gmail.com 

 

12-  VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 

Com experiência e moto própria. Empresa oferece: Salário fixo ajuda de 

custo e comissão. Enviar CV para: administrativoam@bornholdt.com.br 

 

13-  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Com experiência. Enviar CV com foto para: alpcopiadoras@uol.com.br 
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14-  INSPETOR DA QUALIDADE 

Ensino médio completo. Experiência em inspeção de matéria prima e 

produto acabado. Vivência em processo produtivo de eletroeletrônico. 

Desejável conhecimento em inspeção de celular. Cursos na área da 

qualidade, Pacote Office. Disponibilidade de horário. Enviar CV com título 

da vaga para: selecaomanaus@samsung.com até 11/6/12.  

 

15-  CONSULTOR DE VENDAS DE VEÍCULOS 

Cursando nível superior. Experiência na área. Conhecimento em 

informática. Benefícios: Alimentação, plano de saúde e seguro de vida. 

Enviar CV para: curriculumfilial@hotmail.com 

 

16-  AUXILIAR DE VENDAS 

Cursando nível superior. Experiência na área. Conhecimento em 

informática. Benefícios: Alimentação, plano de saúde e seguro de vida. 

Enviar CV para: curriculumfilial@hotmail.com 

 

17-  AUDITOR DE ESTOQUE 

Cursando nível superior. Experiência na área. Conhecimento em 

informática. Benefícios: Alimentação, plano de saúde e seguro de vida. 

Enviar CV para: curriculumfilial@hotmail.com 
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18-  AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL 

Cursando nível superior. Experiência na área. Conhecimento em 

informática. Benefícios: Alimentação, plano de saúde e seguro de vida. 

Enviar CV para: curriculumfilial@hotmail.com 

 

19-  ASSISTENTE DE DIRETORIA 

Ensino médio completo. Experiência na área. Conhecimentos em RH, 

Pacote Office, liderança e boa comunicação. Necessária habilitação. 

Enviar CV com título da vaga e foto para: rh123manaus@hotmail.com 

 

20-  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Com conhecimento em informática. Experiência em vendas e CNH B. 

Enviar CV para: grafinorte.manaus@hotmail.com 

 

21-  AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Com noções nas áreas Fiscal, Contábil e RH. Enviar CV para: 

contasscontabildadeif@hotmail.com (Att. Sra. Lamiles) 

 

22-  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Conhecimento em Pacote Office, área financeira e departamento pessoal 

para trabalhar em construtora na cidade de Manaus. Encaminhar CV à 

Av. Tefé 2573 Raiz. 
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23-  AUXILIAR DE COBRANÇA 

Ensino médio completo. Com experiência mínima de 1 ano na função. 

Informática básica e disponibilidade para início imediato. Enviar CV com 

pretensão salarial para: rhcontrollermnb@gmail.com 

 

24-  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ensino médio completo. Experiência em informática e Excel, dinâmico. 

Para trabalhar em horário comercial. Enviar CV para: 

aureaaraujo77@yahoo.com.br 

 

25-  GERENTE DE LOJA 

Conheça as rotinas internas de vendas em varejo e estoques. Treine, 

lidere e desenvolva equipe de vendas para atingimento de metas; 

Acompanhe e mensure resultados de campanhas de marketing, carteira 

de clientes e ações de vendas internas. Ganhos fixos mais ganhos 

atrelados aos resultados do desenvolvimento de vendas. Enviar CV para: 

franciscoassis32@hotmail.com 

 

26-  COORDENADOR DE RH 

Preferencialmente com superior completo. Com experiência em 

FOLHAMATIC, rotinas trabalhistas, preposto. Que saiba trabalhar com 

Excel. Enviar CV para: selecao.rh5@ig.com.br 
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27-  ASSISTENTE FINANCEIRO 

Ensino superior completo ou cursando. Com experiência em carteira e 

contas a pagar. Com CNH. Enviar CV para: selecao.rh5@ig.com.br 

 

28-  CONSULTOR (A) DE VENDAS 

Experiência integral interno, área tributária e em vendas em geral. 

Empresa oferece: Salário fixo, comissão, vale transporte e refeição. 

Enviar CV para: mandecurriculum@bol.com.br 

 

29-  AUXILIAR DE TELEMARKETING 

Com ou sem experiência. Enviar CV para: curriculum.gastro@gmail.com 
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