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Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 
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Olá, Tiago 

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 

 

  

VAGAS MESTRE DE OBRAS, ADMINISTRATIVO 

DE OBRAS, TECNICOS 

(EDIFICAÇÕES/SEGURANÇA DO TRABALHO 

ORÇAMENTO/ELETROTECNICO/ELETRONICO) - 

06/01/2015 

  

  

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 
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Muito obrigado e um 

grande abraço, 

Thiago Fagundes - Gerente 

de Relacionamento 
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preenchimento da ficha de recebimento de concreto; 

Fiscalizar o uso correto de EPI e EPC no canteiro de 

obra. 

Salário: R$ 6.000,00 + Benefícios 

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

  

  

  

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Local: Cuiabá/Mato Grosso. 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Técnico em Edificações 

Descrição: Acompanhamento Programar as obras, 

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$ 3.000,00 + Benefícios 

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

  

  

  

ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

Local: Presidente Prudente / SP. 

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 
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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$3.000,00 + Benefícios 

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

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

  

  

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 

  

  

  

AUXILIAR TÉCNICO 
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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 

  

  

  

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 

dos órgãos responsáveis pela concessão das 

rodovias privatizadas. 

Salário: R$3.000,00+ Benefícios 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/vagas/2044 
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Para concorrer às vagas acesse o site 

www.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$1.000,00 + Tíquete-refeição, Vale-

transporte 

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

  

  

  

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 

  

  

  

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. 
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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 

  

  

  

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 

  

  

  

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 
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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. 

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$ 3.000,00 + Benefícios 

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

 

 

 

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. 
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Salário: R$3.000,00 + Benefícios 

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

  

  

  

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 

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 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 

  

  

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 
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