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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 ENGENHEIRO 

(CARTOGRÁFICO/ELETRICISTA), 

ADMINISTRADOR (ESPECIALISTA 

MINERAÇÃO/PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO/PROCESSOS), PROJETISTAS 

(PRODUTO/MECÂNICA/ELÉTRICA/CADISTA), 

  

  

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, 
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geodésia, cartografia, análise espacial, SIGs e GIS 

Web. Possuir o registro no CREA. 

Salário: A combinar + Benefícios 

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

  

  

  

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 subestações, 

linha de transmissão, termoelétricas e ETE / ETA. 

Responder pelo mapeamento e desenvolvimento de 

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 

  

  

  

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 

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 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o site 

www.selecaoengenharia.com.br 

  

  

  

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 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 

  

  

  

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 dos 

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 

em informática (Word, Excel avançado e ERP). 

Salário: A combinar + benefícios 

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

  

  

  

ANALISTA DE PROCESSOS 

Local: Suzano/SP. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Ensino Superior completo em 

Administração ou Logística com Pós-graduação. 

Descrição: Irá atuar com gestão da área de 

suprimentos, visando identificar reais necessidades 

de compras, coordenação e elaboração de 

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. 

Necessária experiência com suprimentos e 

almoxarifado. 

Conhecimento na área de logística. 

Salário: R$ 3.500,00 + Benefícios 

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

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o site 

www.selecaoengenharia.com.br 

  

  

 

PROJETISTA DO PRODUTO 

Local: Betim/MG. 

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$4.000,00 + Benefícios 

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



 

  

  

PROJETISTA ELÉTRICISTA 

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$3.000,00 + Benefícios 

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

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o site 

www.selecaoengenharia.com.br 
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