
 

Divulgação exclusiva para parceiros Seleção Engenharia Ver este e-mail no navegador  

  

 

Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 

DIVULGAÇÃO - 23/12/2014 

 

  

 

Olá, Tiago 

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 

 

VAGAS SELEÇÃO ENGENHARIA 

 

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS 

Local: São Paulo/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Cívil 

Descrição: Atuar com gerenciamento de obras, 

desenvolver projetos de engenharia civil, executar 

obras, planejar, orçar, coordenar a operação e a 

manutenção dos mesmos. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2041 

  

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS 

Local: Adamantina/SP. 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Descrição: Atuar direto no canteiro da obra, 

coordenando as equipes de trabalho, orientando os 

serviços, acompanhamento do cronograma junto 

com superior o coordenador da obra, ajustando 

contratações de terceiros, empreiteiros, entre outros 

trabalhos ligados a área. 

Salário: R$7.000 + Benefícios 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet  

 

 

 

  

 

Você está recebendo este 

e-mail pois é um parceiro 

divulgador cadastrado. 

 

Nós acreditamos nos 

nossos parceiros para 

levar as melhores 

oportunidades aos 

seus estudantes e 

associados. 

 

"A Seleção 

Engenharia foi pioneira em 

criar, exclusivamente para 

engenheiros, arquitetos e 

técnicos, o mais vantajoso 

serviço de recolocação 

profissional do país." 

 

Muito obrigado e um 

grande abraço, 

Thiago Fagundes - Gerente 

de Relacionamento 
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Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2042 

  

  

  

ENGENHEIRO CIVIL 

Local: Rio de Janeiro/RJ. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Descrição: Acompanhamento da obra dentre outras 

atividades pertinentes ao cargo. 

Ensino Superior em Engenharia Civil. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2046 

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

ENGENHEIRO DE PROCESSOS 

Local: Campinas/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Elétrica ou 

Mecânica 

Descrição: Desmembramento de processos de fase 

a fase e responsável pela área de engenharia de 

processos. 

Experiência em Processos de Usinagem (metais 

ferrosos e não ferrosos) ,CNC 2,3 e 5 eixos. 

(desmembramento de processos - fase a fase). 

Vivência em chão de fábrica, tratamento químico e 

superficial. 

Ensino Superior em Engenharia Industrial ou 

Mecânica. 

Domínio em AutoCAD, FMEA, PPAP, CEP e 

desenho. Desejável conhecimento em injeção 

plástica e tratamento térmico de inox. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2049 
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ENGENHEIRO DE PRODUTO JUNIOR 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia de 

Produção ou Mecânica 

Descrição: Atuar com desenvolvimento de sistemas 

eletroeletrônicos, mantendo contato com 

fornecedores (Brasil e exterior) e áreas internas 

(compras, qualidade, pós-vendas etc). Realizar o 

acompanhamento de testes veiculares e em banco 

de provas, bem como o atendimento às reuniões de 

trabalho nas dependências da empresa e em outro 

locais externos a esta. Executar a análise técnica de 

solicitações de alteração do produto, recebidas 

através das áreas de material, planejamento, 

produção ou marketing / vendas. Realizar o 

acompanhamento de testes em componentes, 

banco de provas, laboratórios e veículos, com 

objetivo de melhoria da qualidade de componentes / 

sistemas, atendendo as solicitações e requisitos de 

qualidade do produto. Atuar com emissão de 

relatórios técnicos (inglês e português) e 

acompanhamento do processo administrativo para 

implementação de alterações de produto. 

Experiência no desenvolvimento de sistemas 

eletroeletrônicos embarcados (preferencialmente 

com projetos de veículos comerciais). 

Inglês fluente / desejável alemão. 

Salário: R$ 6.000,00 + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2037 

  

ANALISTA DE PROCESSOS 

Local: Suzano/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Administração de 

Empresas 

Descrição: Irá atuar com gestão da área de 

suprimentos, visando identificar reais necessidades 

de compras, coordenação e elaboração de 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=8b9f9210a9&e=4bde65985a


cotações, orçamentos, negociação de compras, 

contratação de serviços adquiridos, dar suporte aos 

negócios do grupo, identificar alternativas de 

melhorias, gerenciar equipe de suprimentos, 

negociar as atribuições, desenvolver os 

fornecedores de materiais e de serviços via 

importação, supervisionar e planejar as atividades 

ligadas a importação de materiais, supervisionar as 

atividades de almoxarifado, assegurar a organização 

dos materiais estocados visando atender as 

necessidades de planejamento de fluxo de caixa da 

empresa. 

Necessário experiência com suprimentos e 

almoxarifado. 

Ensino Superior completo em Administração ou 

Logística com Pós-graduação. 

Conhecimento na área de logística. Assegurar que 

os requisitos do cliente estão sendo atendidos. 

Assegurar que os prazos e custos estão sendo 

mantidos dentro do planejado. Assegurar que os 

produtos do projeto atendam aos critérios de 

qualidade e que estejam de acordo com os padrões 

estabelecidos. Coordenar o trabalho das equipes do 

projeto e avaliar as tarefas e atividades realizadas. 

Formalizar a aceitação dos produtos de fases ou 

etapas do projeto. Realizar a prospecção de 

tecnologias e avaliar a viabilidade de sua 

implementação. Coordenar o contato com clientes e 

pessoal do projeto. Elaborar relatórios de avaliação 

e de acompanhamento da situação do projeto. 

Participar de reuniões de acompanhamento e de 

revisão do projeto. Experiência no gerenciamento de 

áreas contaminadas e na função de coordenador de 

projetos. Experiência na elaboração de propostas 

técnico comerciais. Ensino Superior completo em 

Geologia ou Engenharia. Ter perfil de liderança, 

iniciativa, administração de conflitos e boa 

comunicação. Ter facilidade na elaboração redação 

de relatórios técnicos. 

Salário: R$ 3.500 + Benefícios 



Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2038 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

ESTÁGIO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Local: São Paulo /SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Edificações 

Descrição: Cursando 1º ano. Deverá estar 

cursando: Ensino Técnico em Edificações. Atuar 

com realização de ensaios, preenchimento de 

planilhas, leitura de normas, etc. Auxiliar os demais 

funcionários com serviços. 

Salário: R$1.000 + Tíquete-refeição, Vale-

transporte 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2039 

  

AUXILIAR TÉCNICO 

Local: São Paulo/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Edificações 

Descrição: Fazer medição dos serviços de 

laboratório de concreto e obra, controle de planilha 

de medição, solicitação de emissão nota fiscal, 

atualização da planilha de controle de faturamento, 

envio de nota fiscal para o cliente e atendimento ao 

cliente. 

Salário: R$ 2.000,00 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2040 

  

  

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Local: Cuiabá/Mato Grosso. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Edificações 

Descrição: Acompanhamento Programar as obras, 
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acompanhar e fiscalizar todos os serviços 

terceirizados. Quantificar materiais necessários ao 

início da obra. Controlar os materiais utilizados nas 

obras .Controlar e programar fretes dos materiais 

utilizados nas obras. Definir e acompanhar o 

cronograma de obra junto ao cliente. Contratação e 

Controle de funcionários, envio do registro e 

documentação ao DP, verificação do cartão de 

ponto, horas extras, envio de cestas básicas ao 

funcionário, rescisão, demissão, pedido de EPI e 

uniforme. Supervisionar a proteção dos sistemas 

instalados em obra. Distribuir equipes para 

execução dos serviços. 

Salário: R$ 3.000, + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2043 

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (OBRAS) 

Local: São Paulo/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Edificações 

Descrição: Verificar se os candidatos levantados 

pelos hunters atendem as primícias das legislações 

aplicáveis. Fazer a solicitação e o acompanhamento 

da certidão de uso e ocupação do solo. Montar 

todos os processos relacionados à prefeitura e 

providenciar a entrada dos mesmos no órgão 

mencionando, anexando os documentos 

necessários para aprovação do projeto e habite-se e 

acompanhar o processo do início ao fim. 

Acompanhar o andamento dos processos junto aos 

órgãos responsáveis. Elaborar a montagem da 

programação do engenheiro de campo e dos 

colaboradores responsáveis pelas visitas as 

prefeituras nas cidades do interior do Estado de São 

Paulo. Providenciar o processo de licenciamento 
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dos órgãos responsáveis pela concessão das 

rodovias privatizadas. 

Salário: R$3.000, + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2044 

  

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO 

Local: Curitiba/PR. 

Jornada: Horário comercial. 

Formação: Cursando Engenharia Mecânica. 

Descrição: Fazer a digitalização e verificação do 

sistema de gerenciamento do COP (controle de 

obras e projetos) quanto a execução de obras, 

elaboração de Projetos, Acquisition e Permits, 

verificação criteriosa do andamento e cumprimento 

dos prazos das obras. 

Salário: R$2.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2045 

  

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Local: Rio de Janeiro/RJ. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Segurança do Trabalho. 

Descrição: Atuar no acompanhamento da obra 

dentre outras atividades pertinentes ao cargo.Ensino 

Técnico completo em Segurança do 

Trabalho. Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2047 

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Local: Campinas/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia de 

Produção. 

Descrição: Gerenciar as atividades da Gestão da 

Qualidade e Produtividade. Analisar e solicitar ações 
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para atingimento das metas descritas na tabela de 

objetivos e metas da qualidade .Apoiar a Gestão da 

Produção na análise e monitoramento dos 

indicadores de produção. Gerenciar as atividades de 

Produção. Coordenar e acompanhar os 

colaboradores. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2048 

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Local: São Paulo / SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Segurança do Trabalho 

Descrição: Será responsável pelo 

acompanhamento da segurança do trabalho na 

matriz, obras e filiais. Necessária experiência 

profissional como Técnico em Segurança do 

Trabalho em obras. Conhecimento em sistema de 

Gestão Integrada. 

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2036 

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 
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Você está recebendo este e-mail pois é um parceiro inscrito na nossa rede de divulgação de vagas. Obrigado! 

 

Nosso endereço: 

Seleção Engenharia 
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Divulgação exclusiva para parceiros Seleção Engenharia Ver este e-mail no navegador  

  

 

Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 

DIVULGAÇÃO - 26/12/2014 

 

  

 

Olá, Tiago 

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 

 

VAGAS SELEÇÃO ENGENHARIA 26/12/2014 

 

 

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

ENGENHEIRO ELÉTRICIATA 

Local: Rio de Janeiro/RJ. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Formação Superior em Engenharia 

Elétrica ou de Automação. 

Descrição: Atuar com liderança de equipes internas 

e de campo executando comissionamentos junto ao 

cliente final, controle de cronograma do projeto, 

supervisão da programação de equipamentos 

inteligentes. 

Experiência comprovada em testes de painéis em 

fábrica e campo, desenhos de engenharia (análise e 

elaboração). Desejável vivência com clientes da 

área de transmissão de energia. Conhecimentos de 

controle (CLP Siemens, Schneider / Telvent, 

Rockwell). Conhecimento de proteção (siemens, 

ABB e Schneider) e SCADA (Oasys, SAGE). 

Habilidade no uso de CAD. Habilidade na liderança 

e gestão de equipes de engenharia. 

Salário: R$15.000 + benefícios 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet  

 

 

 

  

 

Você está recebendo este 

e-mail pois é um parceiro 

divulgador cadastrado. 

 

Nós acreditamos nos 

nossos parceiros para 

levar as melhores 

oportunidades aos 

seus estudantes e 

associados. 

 

"A Seleção 

Engenharia foi pioneira em 

criar, exclusivamente para 

engenheiros, arquitetos e 

técnicos, o mais vantajoso 

serviço de recolocação 

profissional do país." 

 

Muito obrigado e um 

grande abraço, 

Thiago Fagundes - Gerente 

de Relacionamento 
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Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2063 

  

  

ENGENHEIRO DE MATERIAIS 

Local: Belo Horizonte / MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Mecânica 

Descrição: Irá atuar com atividades relacionada ao 

MaPS - criação de richiesta e vínculos de PN 

pai/filho para desenhos que serão avaliados por 

qualistica. Gestão de IMDS, consultoria interna e 

externa, cadastro e envio de componentes Makes e 

buy em conta trabalho, correções rejeitados e MDS 

de amostra , controle estatístico de dados, gestão 

de desenhos Share Point, cadastro de terceiros, PC, 

projetistas, desenho urgência, controle de horas, 

compilação e estruturação Budget e Forecast, 

acompanhamento de horas consuntivos x 

preventivos, estatísticas do setor e criação de 

relatórios estatísticos das atividades experimentais. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2050 

  

  

ENGENHEIRO DE ORÇAMENTOS 

Local: Adamantina / SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Elétrica, Eletrônica, 

Automação ou equivalente. 

Descrição: Atuar Elaborar propostas técnicas e 

composições de custos de produtos e serviços, 

visando atender às necessidades do cliente com as 

melhores soluções técnicas e com melhor custo 

benefício, oferecendo suporte à área comercial para 

esclarecimentos de dúvidas e aquisição de 

informações que complementem a base da solução. 

Possuir registro no CREA. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2061 
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Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

ENGENHEIRO DE PROJETOS ELÉTRICOS 

Local: Carapicuíba/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Elétrica, Engenharia 

Eletrônica, 

Descrição: Realizar atividades técnicas de 

desenvolvimento de soluções para os projetos 

elétricos relacionados a instalações de média tensão 

e baixa tensão, para a geração e distribuição de 

energia elétrica. Avaliar proposta técnica para 

elaboração do planejamento, cronogramas e 

desenvolvimento dos projetos. Preparar e elaborar 

relatórios técnicos e gerencias sobre o 

posicionamento dos projetos. Realizar suporte 

técnico as áreas de campo e as equipes de 

Produção e Qualidade 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2062 

  

ENGENHEIRO DE SUPORTE TÉCNICO 

Local: Arujá/SP 

Jornada: Horário comercial. 

Formação: Engenharia da Computação, 

Engenharia de Petróleo e Gás ou Engenharia de 

Produção. 

Descrição: Prestar suporte técnico telefônico aos 

representantes / técnicos aplicar treinamentos e 

realizar atendimentos em campo. Experiência em 

programação de máquinas produzidas pela empresa 

(bombas de combustível). Cursos de Gestão 

Empresarial. Inglês intermediário e espanhol fluente. 

Conhecimentos em suporte técnico, elaboração de 

treinamentos operacionais, entre outros. Possuir 

registro no CREA. 

Salário: A combinar + Benefícios 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=078f132fb4&e=4bde65985a
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Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2059 

  

  

ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS 

JÚNIOR 

Local: Betim / MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Mecânica / Técnico em 

Desenhos 

Descrição: Projetar componentes e propor 

melhorias em peças / componentes já existentes, 

concepção / alteração / melhoria / análise de 

componentes de motor, elaboração de desenhos 

conforme regras de qualidade da empresa. 

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2051 

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

  

ANALISTA DO PRODUTO PLENO - 

DIAGNÓSTICOS ELÉTRICOS 

Local: Betim / MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia de Automação / Engenharia 

Elétrica / Engenharia Eletrônica 

Descrição: Suporte na construção dos veículos 

durante as fases de desenvolvimento do projeto e 

também dos produtos em exercício. 

Acompanhamento da rodagem dos veículos de 

confiabilidade ,durabilidade, frota, engenharia etc, 

com ótica no sistema de controle e interface veicular 

das centrais eletrônicas Powertrain. Interpretação de 

normas e documentação técnica. Análises e 

diagnoses de inconvenientes, investigando a causa 

raiz sobre os sistemas de controle e interface 

veicular das centrais eletrônicas Powertrain e 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage1.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=aa8d3df00f&e=4bde65985a
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componentes afins. Execução de testes sobre 

veículo baseados em procedimento e normas. 

Avaliação crítica dos resultados e emissão de 

relatórios técnicos. Coordenação da atividade do 

fornecedor referente às diagnoses de 

inconvenientes dos sistemas de controle e interface 

veicular das centrais eletrônicas Powertrain 

garantindo o cumprimento dos requisitos técnicos e 

prazos. Experiência em diagnose sobre veículo, 

para validação de sistemas de controle e interface 

veicular de centrais eletrônicas Powertrain e 

componentes afins. Ensino Superior completo ou em 

fase final em Engenharia Eletrônica, Elétrica ou de 

Automação.Conhecimento em motores / 

transmissões (sensores/atuadores/central eletrônica 

etc). Conhecimento do protocolo de comunicação 

veicular (CAN, K-line e outros). Conhecimento de 

equipamentos de medidas e aquisição de sinais 

elétricos (multímetro, osciloscópio e afins). 

Conhecimento de linguagens de programação, 

principalmente C/C++, Matlab, Simulink, Ascet 

(desejável) e outros. Conhecimento de software de 

interface com central eletrônica (INCA - ETAS, 

CANalyzer - Vector etc). Conhecimento 

intermediário em inglês e desejável italiano 

intermediário. Leitura e interpretação de esquemas 

elétricos, documentação técnica, normas e relatórios 

de testes. Capacidade de condução do trabalho de 

forma autônoma. 

Salário: R$ 6.000, + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2057 

  

  

TEAM LEADER 

Local: Betim/MG. 

Formação: Graduação em Engenharia Mecânica / 

Técnico em Mecânica 

Descrição: Atuar com Assistência ao VVR em 

planejamento de testes em Itens da Plataforma 

Acessórios, para validação do projeto, atendimento 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=3b33c1904b&e=4bde65985a


as normas aplicáveis e atendimento a objetivos 

legislativos. Dar assistência ao VVR em 

planejamento e follow-up de testes em Itens da 

Plataforma Veículos especiais, para validação do 

projeto, atendimento às normas aplicáveis e 

atendimento a objetivos legislativos. Atuar com 

elaboração de planilhas de dimensionamento de 

recursos horas, necessidade de investimentos, 

necessidade de meios de prova, quantidade de 

amostras e planejamento de testes. Atuar com 

participação em reuniões como assistente do VVR, 

para notas para posterior verbal pelo VVR. Realizar 

a elaboração de planilhas e gráficos de 

planejamento de testes e atualização periódica. Dar 

assistência ao VVR para follow-up de execução das 

atividades previstas nos planejamento de testes e 

compilação destes dados nas planilhas. 

Salário: R$5.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2056 

  

  

TÉCNICO ELETROTÉCNICO 

Local: Betim / MG. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Elétrica 

Descrição: Atuar com desenvolvimento do 

planejamento dos projetos elétricos, eletrônicos e de 

automação industrial. Realizar a elaboração de 

estimativas de custos de projetos elétricos 

,eletrônicos e de automação industrial. Atuar com 

acompanhamento da execução de projetos elétricos, 

eletrônicos e de automação industrial. Realizar a 

elaboração de reportes da situação dos projetos 

elétricos, eletrônicos e de automação. Realizar a 

entrega técnica dos projetos elétricos, eletrônicos e 

de automação aos clientes internos. Atuar com 

interface entre a área de manutenção e clientes 

internos. 

Experiência com desenvolvimento de projetos 

elétricos eletrônicos e de automação industrial. 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage1.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=2f4703111e&e=4bde65985a


Ensino Técnico, desejável Ensino Superior em 

Engenharia Elétrica ou Automação Industrial. 

Conhecimentos em pacote Office, AutoCAD 2014 ou 

superior, programas IHMs ou Scada, programas de 

PLC Siemens S7, MS Projects, programas de robôs 

ABB / COMAU e WBS Chart Pro 4.1. 

Salário: R$ 3.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2052 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

TÉCNICO ELETRÔNICO 

Local: Betim /MG. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Automação Industrial / 

Técnico em Elétrica / Técnico em Eletrônica 

Descrição: Cursando Irá validar componentes e 

sistemas eletroeletrônicos novos ou modificados, 

conforme as normas de testes Fiat/Chrysler, 

buscando o autodesenvolvimento na sua área de 

atuação para estabelecer as competências 

necessárias para realização das atividades de 

validação, elaborar setups de provas, 

responsabilizando-se e garantindo as informações 

apresentadas, identificar e propor soluções que 

visem a redução de custos e/ou o melhoramento em 

novos produtos e em produtos já em exercício, 

realizar toda a gestão de equipamentos de medição 

dos laboratórios no que tange aos requisitos 

necessários para calibração e manutenção. 

Salário: R$3.000 + Beneícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2053 

  

  

PROJETISTA DO PRODUTO 

Local: Betim/MG. 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=0476ab2c79&e=4bde65985a
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Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Mecânica 

Descrição: Projeção de componentes Fa s e T2 

Step 1, realização de estudos de instalação dos 

componentes eletroeletrônicos. Experiência em 

fixação de componentes eletrônicos. 

Salário: R$ 4.000,00 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2054 

  

  

PROJETISTA MECÂNICO  

Local: Betim/MG. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Mecânica / Técnico em 

Desenhos de Projetos 

Descrição: Atuar com detalhamento e modelamento 

de peças 2 e 3D, com utilização do Software 

UNIGRAPHICS. Experiência em estudo e 

montagem de carroceria, chapa e solda robótica. 

Experiência com grupo Fiat. Ensino Técnico 

Mecânico UNIGRAPHICS. Ter inglês avançado e 

pacote Office. 

Salário: R$4.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2055 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

TÉCNICO ELETRÔNICO 

Local: Jaguariúna/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Eletrônica, Técnico em 

Mecânica, Técnico em Mecatrônica ou Técnico em 

Elétrica. 

Descrição: Atuar no segmento automotivo com 

veículos de grande porte, fazer diagnóstico e análise 

das falhas dos veículos pesados e responder pela 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=d355b0f955&e=4bde65985a
http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=fb57fe53d2&e=4bde65985a
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emissão de relatórios a diretoria.Necessário 

experiência técnica eletrônica, mecânica e na área 

automotiva. Desejável experiência com veículos 

pesados, análise de falhas, manutenção e 

reparação veicular. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2058 

  

  

TÉCNICO DE ORÇAMENTOS 

Local: Carapicuíba/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Automação Industrial, 

Técnico em Elétrica, Técnico em Eletrônica. 

Descrição: Elaborar propostas técnicas e 

composições de custos de produtos e serviços, 

visando atender às necessidades do cliente com as 

melhores soluções técnicas e com melhor custo 

benefício, oferecendo suporte à área comercial para 

esclarecimentos de dúvidas e aquisição de 

informações que complementem a base da solução. 

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrônica, 

Automação ou equivalente. Ensino Superior em 

Engenharia Civil. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2060 

  

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 
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Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 

DIVULGAÇÃO - 30/12/2014 

 

  

 

Olá, Tiago 

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 

 

VAGAS SELEÇÃO ENGENHARIA 29/12/2014 

 

 

 

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

 

  

 

ESPECIALISTA DE COMPRAS TÉCNICO 

Local: São Paulo/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Mecânica ou Mecatrônica. 

Descrição: Organizar requisições de compra, 

enquadrando e classificando os pedidos, de modo a 

atender aos padrões técnicos, especificações e 

qualidade. Executar pesquisas de preços 

,investigando o mercado e identificando, 

desenvolvendo e avaliando novos fornecedores. 

Fazer follow up e acompanhamento do pedido até 

sua efetiva entrega. 

Experiência na área de compras desenvolvendo 

peças técnicas injetadas em alumínio ou 

estampadas em indústria de iluminação automotiva 

e eletrônica. 

Possuir registro no CREA. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2064 
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Você está recebendo este 

e-mail pois é um parceiro 

divulgador cadastrado. 

 

Nós acreditamos nos 

nossos parceiros para 

levar as melhores 

oportunidades aos 

seus estudantes e 

associados. 

 

"A Seleção 

Engenharia foi pioneira em 

criar, exclusivamente para 

engenheiros, arquitetos e 

técnicos, o mais vantajoso 

serviço de recolocação 

profissional do país." 

 

Muito obrigado e um 

grande abraço, 

Thiago Fagundes - Gerente 

de Relacionamento 
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TÉCNICO ELETRÔNICO DE CAMPO 

Local: São Paulo / SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Técnico em Mecânica 

Descrição: Atender os clientes em âmbito de pós-

vendas, ministrar treinamentos: baterias, 

informática, som automotivo e Led, e esclarecer 

dúvidas. 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2065 

  

 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO PLENO 

Local: São Paulo / SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior em Administração, 

Economia ou Ciências Contábeis. Desejável Pós-

graduação em Controladoria. 

Descrição: Irá desenvolver tarefas de análise 

financeiras e orçamento, custos gerais da empresa 

e preparação dos resultados necessários para o 

controle orçamentário. Análise e acompanhamento 

de margens brutas e faturamento dos produtos 

diariamente. Análise e acompanhamento breakdown 

de despesas por negócios e plantas. Estudo e 

fechamento dos custos da empresa, suporte técnico 

as áreas de negócios, análise das variações do 

demonstrativos financeiros (real x bugdet). Realizar 

estudos de rentabilidade e viabilidade econômica. 

Experiência em análises financeiras e orçamentos. 

Ter realizado estudos de rentabilidade e viabilidade 

econômica. Elaboração de planilhas de cálculos. 

Imprescindível ter atuado em indústrias.Conceitos 

de contabilidade gerencial, análise de fluxo de caixa, 

working capital, análise de investimentos. Domínio 

http://selecaoengenharia.us8.list-manage.com/track/click?u=ed6f31d73db47253bb1d095b5&id=56b1eb7ba0&e=4bde65985a


em informática (Word, Excel avançado e ERP). 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2066 

  

 

 

MESTRE DE OBRAS 

Local: Presidente Prudente / SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino médio completo / Engenharia 

Cívil 

Descrição: Experiência: Em obras de construção 

Civil na função de mestre de obras. 

Requisitos/Atividades: Elaborar o diário da obra 

juntamente com Engenheiro. Solicitar materiais. 

Inspecionar e orientar os serviços executados na 

obra. Definir os locais de armazenamento de 

materiais no canteiro de obra. Analisar os projetos 

da obra; Organizar a logística do canteiro de obra; 

Dar suporte aos encarregados das empreiteiras; 

Realizar o treinamento específico para o 

cargo/função da equipe operacional; Participar das 

reuniões de planejamento; Supervisionar a 

concretagem: Acompanhar a execução do slump 

teste, elaboração do mapa de concretagem e 

preenchimento da ficha de recebimento de concreto; 

Fiscalizar o uso correto de EPI e EPC no canteiro de 

obra. 

Salário: R$ 6.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2067 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

 

ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

Local: Presidente Prudente / SP. 
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Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior completo ou cursando 

em Administração ou Ciências Contábeis. 

Descrição: Atividades: Requisitar materiais e 

serviços a serem utilizados na obra. Receber notas 

fiscais de fornecedores. Lançar notas fiscais para 

pagamento, Acompanhar o pagamento de notas 

fiscais,fiscalizar o almoxarifado, Entrega de EPI e 

acompanhamento do uso de EPI,Fornecer curso de 

Integração aos colaboradores de empresas 

terceirizadas. Conhecimentos em Word, Excel e 

rotinas de canteiro de obra. 

Salário: R$3.000 + Beneícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2068 

  

 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Local: Colombo / Paraná 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Cívil 

Descrição: - Atividades: Coordenar equipe técnica 

prestando suporte e orientação; coordenar e 

desenvolver projetos e soluções técnicas para 

escoramento metálicos e andaimes tubulares. 

Elaborar quantitativo e orçamentos. Realizar 

cálculos estruturais para elaboração de memoriais. 

Prestar suporte ao departamento comercial, 

oferecendo soluções tecnicamente para atender o 

cliente. Visitar clientes para realização de 

levantamento de informações relevantes aos 

projetos. Gerar relatórios mensais com indicadores 

do setor. Acompanhamento da montagem dos 

equipamentos, conforme projeto elaborado. 

- Observações: Esse engenheiro irá responder como 

responsável por mais dois projetistas que temos no 

departamento de engenharia;Necessário ter 

habilitação B; 

Salário: R$ 6.516,00 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2069 
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ANALISTA DE PROCESSOS 

Local: Abapã / Paraná. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino superior em Engenharia de 

Produção. 

Descrição: Conhecimento: Informática avançada. 

Necessário Carteira de Habilitação B. 

Disponibilidade para viagens 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2070 

  

 

 

TÉCNICO EM OBRAS 

Local: Maringá/Paraná. 

Formação: Curso Técnico em Obras ou 

Edificações. 

Descrição: Auxiliar em tarefas de avaliação, 

especificação técnica e acompanhamento de obras, 

nas especialidades hidráulica e civil, por meio de 

visitas em campo; Prover informações e registrar 

dados para a elaboração de relatórios de 

acompanhamento e controle das atividades de 

obras e reformas, assim como uso/consumo de 

materiais; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento 

de projetos, por meio da criação de desenhos e 

fluxos de projetos de edificações, coleta e análise de 

informações técnicas e cálculos técnicos. Atualizar e 

arquivar a documentação dos projetos e 

licenciamento ambiental, conforme normas e 

procedimentos pré-estabelecidos; entre outras 

atividades. Necessário ter conhecimento em 

informática, CNH-B, disponibilidade para viagens 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2071 
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ENGENHEIRO CARTÓGRAFO 

Local: São José dos Campos/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior completo em 

Engenharia Cartográfica. Pós-graduação / MBA / 

Especialização ou equivalente na área. 

Descrição: Construir, implantar e disseminar visões 

técnicas estratégicas de processos e aplicações de 

geoprocessamento, utilizando conceitos de IDEs e 

INDE. Responder tecnicamente por soluções de 

gestão e produção de dados geoespaciais de alto 

grau de complexidade, criando e estruturando 

metodologias de análise e controle técnicos. 

Realizar palestras, consultorias e workshops. Dar 

apoio as áreas de negócios dando suporte a 

construção de produtos e ofertas. Gerar os 

demonstrativos e participar de visitas técnicas em 

clientes. Conhecimentos avançados em INDE, IDE, 

governança de dados, sensoriamento remoto, 

geodésia, cartografia, análise espacial, SIGs e GIS 

Web. Possuir o registro no CREA. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2072 

  

 

 

ESPECIALISTA EM MINERAÇÃO 

Local: São José dos Campos/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Administração de 

Empresas 

Descrição: Definir a visão e os objetivos 

estratégicos da empresa na área de mineração. 

Definir, criar e monitorar a execução das campanhas 
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de comunicação com o mercado de mineração ,sob 

sua responsabilidade sobre as ofertas e soluções da 

Imagem para este mercado. Experiência em gestão 

de equipe, no mercado de GIS e mineração. 

Conhecimentos avançados em GIS corporativo e 

aplicações. Conhecimentos sobre desenvolvimento 

de software e produção de base de dados espaciais. 

Conhecimentos de Marketing B2B. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2073 

  

 

 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS/ARQUITETO 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial. 

Formação: Ensino Superior completo em 

Engenheiro Civil ou Arquitetura. 

Descrição: Acompanhar o andamento das obras, 

elaborar orçamentos diversos, efetuar compras, 

controlar planilhas de vencimento de serviços 

diversos, dentre outras atribuições relacionadas ao 

cargo, se reportando diretamente a diretoria. 

Experiência com medições, orçamentos diversos e 

planilhas no Excel. Conhecimentos em AutoCAD e 

no pacote Office. Possuir registro no CREA / 

CAU.Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2074 

  

 

 

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Local: Rio de Janeiro/RJ 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior completo em 

Engenharia. 

Descrição: Elaborar estudo para orçamentos de 

operação e manutenção das áreas de sub estações, 

linha de transmissão, termoelétricas e ETE / ETA. 

Responder pelo mapeamento e desenvolvimento de 
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novos fornecedores para o atendimento do 

desenvolvimento da nova área de O&M (operação e 

manutenção) do departamento de ofertas e 

desenvolvimento de planilhas relacionadas a área. 

Experiência em O&M (operação e manutenção). 

Salário: A combinar + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2075 
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ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 

Local: Salvador/Bahia. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Cursando o 4º ano de Engenharia Civil. 

Descrição: Irá acompanhar e auxiliar na 

coordenação de obras, leitura, elaborar gráficos e 

distribuir tarefas, acompanhar a construção de 

estacas hélice contínua, anotação de volumes 

aplicados e profundidades atingidas, solicitar e 

receber concreto, acompanhar demolições com 

registro de avanço das edificações demolidas e dos 

resíduos transportados (limpeza). 

Salário: R$1.000 + benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2076 

  

 

 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Local: São Bernardo do Campo/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior em Engenharia Elétrica. 

Descrição: Atuar com a emissão de relatórios 

pertinentes a NR-10, coordenação de equipe, 

acompanhamento de estoque de materiais, dentre 

outras atividades pertinentes ao cargo. Experiência 

em instalação / execução industrial. Possuir registro 

no CREA. Conhecimentos no pacote Microsoft 
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Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project 

e AutoCAD. Capacidade de compreender as 

disciplinas de engenharia e desenho. Atuar em obra 

industrial. Ter disponibilidade para início imediato. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2077 

  

 

 

PROJETISTA ELÉTRICO 

Local: Castro/Paraná 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Técnico. 

Descrição: Desenvolver, adaptar projetos de 

instalações de equipamentos, correção e 

manutenção de diagramas elétricos, suporte técnico 

a obra, as built da documentação do projeto elétrico 

e instrumentação. Experiência na área. 

Conhecimentos em normas técnicas e materiais de 

instalações. Conhecimentos básicos em instalação 

de instrumentos. Domínio em AutoCAD. 

Salário: A combinar + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2078 

  

 

 

PROJETISTA CADISTA 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial. 

Formação: Ensino Médio ou cursando Superior. 

Descrição: Realizará projetos civis e 

complementares em CAD, sua atuação será no 

campo de obras. Experiência em projetista de 

edificações com experiência em CAD, apto em 

projetos civis e instalações industriais. 

Salário: R$3.000 + Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2079 
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