
 

Universidade Federal de Uberlândia - NOVAS VAGAS PARA 

DIVULGAÇÃO - 22/10/2014 

 

   

Olá,  

 

Envio abaixo novas vagas para divulgação para os 

interessados. Obrigado! 
 

  

 

  

Para concorrer às vagas acesse o 

site www.selecaoengenharia.com.br 

  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Agronômica 

Descrição: Planejar, coordenar atividades do uso 

de recursos naturais renováveis e ambientais. 

Elaborar documentação técnica e científica. Orientar 

e supervisionar atividades relativas a podas de 

árvores, prestar contas referente ao órgão 

fiscalizador das atividades realizadas. Executar 

trabalhos internos e externos, conservação e 

coordenação de serviços em áreas ajardinadas 

como: verificar e entregar máquinas, equipamentos, 

ferramentas e materiais pertinentes a execução da 

obra. Possuir CREA ativo. Vaga também disponível 

para PCD. 

Salário: R$ 7.000,00 + Cesta básica, Tíquete-

refeição 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1787 

  

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 
   



ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Local: Pinhais/PR 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Agronômica 

Descrição: Atividades: Atuar comercialmente junto 

a cooperativas e grandes produtores agrícolas 

Realizar interface em projetos de pesquisa, com 

fabricantes de maquinas agrícolas e áreas 

correlatas Analisar dados de sensoriamento aéreo e 

emissão de pareceres técnicos. Conhecimentos: 

Agrícola de precisão Sensoriamento agrícola 

Técnicas de adubação em taxa variável. 

Disponibilidade para viagens. Possuir CREA. 

Salário: A Combinar + Benefícios a combinar 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1786 

  

ENGENHEIRO CIVIL 

Local: Belo Horizonte/MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Descrição: Experiência em coordenação de obras. 

Disponibilidade de Viagens. Experiência com obras 

de infraestrutura, preferência noção na área de 

impermeabilização. 

Salário: R$ 6.200,00 + Benefícios a combinar 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1793 

  

ENGENHEIRO CIVIL JR. 

Local: São Paulo/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Civil 

Descrição: Realizar controle, acompanhamento dos 

aspectos técnicos de qualidade, dos suprimentos, 

da produção, do avanço físico da obra, apontamento 

de não conformidades e adequação ao projeto e 

especificações, durante todo período das obras. 



Inspeção da qualidade dos serviços, controle da 

produtividade e fiscalização dos prazos e serviços. 

Identificar métodos e locais para instalação de 

instrumentos de controle de qualidade. Elaborar 

normas e documentações, procedimentos e 

especificações, normas de avaliação de 

desempenho técnico e operacional, padrões de 

qualidade e emissão de checklist. Coordenar as 

atividades inerentes aos projetos de planejamento. 

Integrar as equipes da construtora e da 

fiscalizadora. Necessária experiência na função. 

Ensino Superior em Engenharia Civil completo. 

Conhecimento em projetos e planejamento de obra. 

Registro no CREA. 

Salário: R$ 7.000,00 + Carro fornecido pela 

empresa, Celular fornecido pela empresa, Seguro 

de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1789 

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA 

Local: Taboão da Serra/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Civil / 

Técnico em Edificações 

Descrição: Desenvolver atividades relacionadas a 

orçamentos e negociações, realizar visitas técnicas, 

entre demais atividades. Necessária experiência 

com pacote Office e AutoCAD. Desejável 

conhecimento em Volare. Possuir CREA. 

Salário: A Combinar + Benefícios a combinar 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1788 

  

ENGENHEIRO TRAINEE - ANALISTA DO 



PRODUTO PLENO - DIAGNÓSTICOS ELÉTRICOS 

(2 VAGAS) 

Local: Betim/MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Superior cursando em fase final ou 

completo em Engenharia Eletrônica, Elétrica ou de 

Automação. 

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 

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. 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$ 6.000,00 + Assistência Médica / 

Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Participação nos lucros, Previdência privada, 

Tíquete-refeição, Vale-transporte 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1792 

  

PROJETISTA CADISTA 

Local: Belo Horizonte/MG 

Jornada: Horário comercial 

Formação: 2º Grau / Técnico em Desenho de 

Projetos de Edificações 

Descrição: Fazer levantamento de projetos. Fazer 

levantamento de quantitativo de materiais. Realizar 

medições. Experiência em obras de construção 

pesada. Experiência em medições. Experiência com 

MS Project. Conhecimento em levantamento de 

projetos. Conhecimento avançado em AutoCAD Civil 

3D. Conhecimentos do pacote Office Intermediário 

(Principalmente Excel). 

Salário: A Combinar + Assistência Médica / 

Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-

transporte 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1791 

  

PROJETISTA DO PRODUTO 

Local: São Bernardo do Campo/SP 

Jornada: Horário comercial 

Formação: Graduação em Engenharia Mecânica / 



 

Técnico em Desenhos de Projetos Mecânicos / 

Técnico em Mecânica 

Descrição: Conceito técnico de caminhões 

pesados. Estudos de cenários técnicos e 

comparativos. Projetos e DMU. Preparação, revisão 

e preenchimento na intranet dos dados técnicos 

.Liberação (documentação de Engenharia). 

Experiência em geração de modelos 2D a partir de 

3D e preparação de desenhos de liberação. 

Conhecimento em engenharia automobilística. 

Conhecimento de documentação de engenharia. 

Inglês fluente. Profundos conhecimentos de Catia 

V5, NX, geração de modelos 3D, manipulação de 

modelos 3D para montagens. Possuir CREA. 

Salário: A Combinar + Assistência Médica / 

Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Participação nos lucros, Previdência privada, Seguro 

saúde, Tíquete-refeição, Vale-transporte. 

Link: http://selecaoengenharia.com.br/gerenciar-

vagas/1790 

  

Para concorrer às vagas acesse o 

sitewww.selecaoengenharia.com.br 

  

 

  

 

 


