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TÉCNICO DE SEGURANÇA DE OBRAS 

Local: São Paulo/SP 

Formação: Técnico em Segurança do Trabalho 

Experiência: Experiência e vivência em obras de 

médio a grande porte. Experiência comprovada 

como técnico de segurança. Habilitação B. 

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios à combinar 

 

ESTÁGIO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

Local: São Paulo/SP 

Formação: Cursando Engenharia Ambiental 

Experiência: Apoio para as atividades relacionadas 

a segurança do trabalho, meio ambiente e 

licenciamentos. Propor medidas corretivas e 

preventivas contra acidentes. Realizar follow up com 

cliente e órgãos públicos. Fazer acompanhamento e 

controle de documentações/requisitos legais. 

Conhecimento Office e requisitos ambientais. 

Salário: R$ 2.000,00 + TA + VT + Seguro de vida 

em grupo 

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Local: Aracaju/SE 

Formação: Técnico em Segurança do Trabalho 

Experiência: Conferir documentação gerada pelas 

contratadas; Experiência em acompanhamento de 

treinamentos de segurança; Inspecionar 

semanalmente todas as frentes de serviços gerando 

RNC e ainda verificando as inspeções executadas 

pelas contratadas; Trabalhar com as contratadas a 

aplicação de Política de Gerência em relação ao 

meio ambiente e a qualidade de vida. 

Salário: R$ 2.500,00 + Benefícios à combinar 

 

TÉCNICO MECÂNICO - ESTRUTURAS 

METÁLICAS 

 

Você está recebendo este 

e-mail pois é um parceiro 

divulgador cadastrado. 

 

Nós acreditamos nos 

nossos parceiros para levar 

as melhores 

oportunidades ao 

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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Local: Cubatão/SP 

Formação: Técnico em Mecânica 

Experiência: Conhecimento em montagem de 

estruturas metálicas e soldadura. Necessário 

experiência em Usinas Industriais de grande porte e 

conhecimento de procedimentos de solda e controle 

da qualidade da mesma. 

Salário: R$ 4.500,00 + Benefícios à combinar 

  

O cadastro na vaga é feito a partir do site 

www.selecaoengenharia.com.br 

 

ENGENHEIRO DE ESTRUTURA METÁLICA 

Local: Cubatão/SP 

Formação: Graduação em Engenharia Civil ou 

Mecânica 

Experiência: Experiência em montagem de 

estruturas metálicas e soldadura em Usinas 

industriais de grande porte. Necessário 

especialidade em estruturas metálica e soldadura, 

conhecimento de procedimentos de solda e controle 

da qualidade da mesma. Pós-graduação em 

estrutura metálica. Possuir CREA. 

Salário: R$ 7.500,00 + Benefícios à combinar 

 

TÉCNICO MECÂNICO - TUBULAÇÃO 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Técnico em Mecânica 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos; Obras 

de siderurgia; Pacote Office e avançado em Excel. 

Irá atuar em fiscalização de obras, acompanhando a 

execução de serviço executado/conformidade com o 

projeto; Atuar no gerenciamento, contribuindo para a 

realização dos serviços relacionados às disciplinas 

de mecânica mais específico na área de tubulação. 

Salário: R$ 4.500,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna 
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ENGENHEIRO DE ORÇAMENTOS SÊNIOR 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Graduação em Engenharia Civil ou 

Mecânica 

Experiência: Vivência profissional com fiscalização 

de obras/projetos, Vivência em obras de siderurgia; 

Pacote Office e avançado em Excel, Atuar em 

fiscalização de obras, acompanhando a execução 

de serviço executado/ conformidade com o projeto, 

Atuar no gerenciamento, contribuindo para a 

realização dos serviços relacionados às disciplinas 

de orçamentos e qualidade. Possuir CREA. 

Salário: R$ 9.000,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna 

 

ARQUITETO 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Experiência: Elaborar planos e projetos associados 

à arquitetura definindo materiais, acabamentos, 

técnicas, metodologias, analisando dados e 

informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, 

desenvolver estudos de viabilidade financeira, 

econômica e ambiental. Elaborar relatórios diários. 

Salário: R$ 7.500,00 + Alimentação + Transporte + 

Convênio Médico e Odontológico 

  

O cadastro na vaga é feito a partir do site 

www.selecaoengenharia.com.br 

 

TÉCNICO MECÂNICO - ESPECIALISTA EM 

COQUERIA 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Técnico em Mecânica 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos, Obras 

de siderurgia, Pacote Office e avançado em Excel. 

Atuar em fiscalização de obras, acompanhando a 

execução de serviço executado/conformidade com o 

http://www.selecaoengenharia.com.br/


projeto; Atuar no gerenciamento da fase de 

implantação dos projetos, contribuindo para a 

realização dos serviços relacionados às disciplinas 

relacionadas a mecânica no setor da coqueria. 

Salário: R$ 4.500,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna 

 

TÉCNICO ELÉTRICO / AUTOMAÇÃO 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Técnico em Automação Industrial ou 

Elétrica 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos; 

Vivência em obras de siderurgia será um diferencial; 

Pacote Office e avançado em Excel. Atuar em 

fiscalização de obras, acompanhando a execução 

de serviço executado/conformidade com o projeto; 

Atuar no gerenciamento da fase de implantação dos 

projetos, contribuindo para a realização dos serviços 

relacionados às disciplinas de elétrica/automação. 

Salário: R$ 4.500,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna 

 

TÉCNICO ELÉTRICO / AUTOMAÇÃO 

Local: Ipatinga/MG 

Formação: Graduação em Engenharia Civil ou 

Técnico em Mecânica 

Experiência: Obras de siderurgia será um 

diferencial; Pacote Office e avançado em Excel. 

Atuar em fiscalização de obras, acompanhando a 

execução de serviço executado/ conformidade com 

o projeto, atuar na reforma do topo de uma coqueria. 

Salário: R$ 4.500,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna 

 

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO 

Local: Itatiaiuçu/MG 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos, obras 



de mineração será um diferencial. Pacote Office e 

avançado em Excel. Atuar em fiscalização de obras, 

acompanhando a execução de serviço 

executado/conformidade com o projeto; Atuar no 

gerenciamento, contribuindo para a realização dos 

serviços relacionados às disciplinas de 

planejamento. 

Salário: R$ 8.000,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna, República 

  

O cadastro na vaga é feito a partir do site 

www.selecaoengenharia.com.br 

 

ENGENHEIRO DE ORÇAMENTOS 

Local: Itatiaiuçu/MG 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos, obras 

de mineração será um diferencial. Pacote Office e 

avançado em Excel. Atuar em fiscalização e 

gerenciamento de obras de médio porte, 

acompanhando a execução de serviço 

executado/conformidade com o projeto. 

Salário: R$ 7.000,00 + Seguro de vida, Assistência 

Médica e Odontológica, Refeição diurna, República 

na localidade 

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Local: Ouro Branco/MG 

Formação: Técnico em Segurança do Trabalho 

Experiência: Fiscalização de obras/projetos, obras 

de mineração será um diferencial. Pacote Office e 

avançado em Excel. Atuar em fiscalização de obras, 

acompanhando a execução de serviço 

executado/conformidade com o projeto. 

Disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 

Congonhas, Conselheiro Lafaiete ou Ouro Branco 

(MG). 

Salário: R$ 2.500,00 + Seguro de vida, Assistência 
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Médica e Odontológica, Refeição diurna 

  

  

 

  

 


