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Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 

DIVULGAÇÃO - 06/01/2015 

 

   

Olá, Tiago 

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 

 

VAGAS ENGENHARIA CIVIL, 

PRODUÇÃO, MECÂNICA, MECATRÔNICA, ELÉTRICA E 

AUTOMAÇÃO - 06/01/2015 

  

  

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 Civil. 

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 
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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 

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 CIVIL 

Local: Colombo / Paraná 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Engenharia Civil 

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 
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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 

  

  

  

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 

  

  

  

ESTÁGIO 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 
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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 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 

  

  

  

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 

  

  

  

ENGENHEIRO DE PRODUTO JUNIOR 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial 
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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 outros 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 

  

 

 

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

  

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 
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IMDS, consultoria interna e externa, cadastro e envio de 

componentes Makes e buy em conta trabalho, correções 

rejeitadas 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 

  

  

  

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 

  

  

  

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 
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Acessórios, para validação do projeto, atendimento 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 

  

  

  

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 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 
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ENGENHEIRO ELÉTRICISTA 

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 

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

  

  

  

 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 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2059 
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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 
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