OFERTAS DE ESTÁGIO - JOAÇABA
Espaço destinado a divulgação de oportunidades de estágio e trabalho a estudantes e diplomados.
OBS. As ofertas ficarão publicadas pelo período de 1 (um) mês, após este período serão excluídas.
Local
Vaga
Informações
Contato

Local

Vaga

Informações
Contato

Local
Vaga

Informações

Contato

Baterias Pioneiro
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA QUÍMICA

Data

13/09/2017

Requisito: Inglês básico
Carga Horária: das 14h à 18h
Bolsa: R$ 900,00
Interessados encaminhar currículo para rh@bateriaspioneiro.com.br
Processo Seletivo: 20/09, às 14h, na Baterias Pioneiro, em Treze Tílias

Sicoob Crediauc
CÊNCIAS CONTÁBEIS
ADMINISTRAÇÃO
PROCESSOS GERENCIAIS
ECONOMIA
DIREITO

Data

08/09/2017

Ocupação: Aprendiz
Os currículos devem ser enviados para trabalheconosco@crediauc.cop.br com o assunto
VAGA CONCÓRDIA até 17/09

IEL-SC
PEDAGOGIA – 1ª a 12ª fase

Data

08/09/2017

Local: Rua Leovegildo Borges de Castilhos, 100 - Menino Deus - Joaçaba
Carga horária: 25 horas das 13:00 às18:00
Bolsa R$: 590,00
Benefícios: Auxílio Transporte: R$ 30,00
Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático. - Auxiliar na elaboração do Projeto
Pedagógico. Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula. Auxiliar na
elaboração e conferência dos documentos escolares. Auxiliar na organização das turmas por
sala de aula. Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal. Auxiliar a equipe pedagógica
na elaboração e implantação de projetos educacionais.
Interessados encaminhar currículo para o e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: 49 3522.2454 / 49
3522.5709 / 49 8407.9804

Local
Vaga

CIEE-SC – Justiça Federal
DIREITO a partir da 3ª fase – 238747/1

Data

04/09/2017

Processo de seleção unificada para contratação imediata e cadastro de reserva

Informações

Atividades: auxiliar e colaborar nas atividades desenvolvidas junto à vara federal e juizado
especial federal adjunto; auxiliar e colaborar no atendimento ao público pessoalmente ou por
telefone fornecendo informações solicitadas; auxiliar e colaborar na autuação de processos.
validade: 12 meses (1 ano)
Setor: 1a Vara Federal de Joaçaba
Local: Centro - Joaçaba
Horário: 13:00 às 17:00 horas, 20 horas semanais
Requisitos: serão exigidos os seguintes documentos para efetivação das inscrições:
cadastro no CIEE; documento oficial emitido pela instituição de ensino que comprove o índice
de aproveitamento do estudante e o percentual de créditos disciplinares já concluídos
(histórico escolar); cópia da carteira de identidade; cópia do CPF
Bolsa: R$ 833,00
Benefícios: AUXÍLIO TRANSPORTE
Inscrições: no CIEE, de

Contato

Local

Vaga

Informações

Contato

04 a 22 de setembro, das 13h às 18h

Anote o código da vaga, acesse www.cieesc.org.br para verificar a possibilidade de auto
encaminhamento ou compareça à unidade do CIEE UNIDADE JOAÇABA
Av. XV de Novembro, 180 - 7o Andar ±sala 703 - Centro - Joaçaba – SC
Fone: (49) 3522-3565 - atendimentojba@cieesc.org.br
Para fazer o cadastro é necessário: RG, CPF e Comprovante de matrícula.

Aurora
MEDICINA VETERINÁRIA
ENGENHARIA QUÍMICA
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA ELÉTICA
ENGENHARIA SANITARISTA
ENGENHARIA AMBIENTAL
ENGENHARIA PRODUÇÃO e afins

Data

30/08/2017

Áreas: produção, planejamento/controle de produção, manutenção industrial, garantia de
qualidade, pesquisa e desenvolvimento
Cidades: Guatambu, São Miguel do Oeste, Maravilha, Pinhalzinho, Chapecó, Quilombo,
Abelardo Luz, Joaçaba e Xaxim em Santa Catarina. São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do
Sul. Mandaguari, no Paraná e Erechim, no Rio Grande do Sul
Benefícios: Vale-transporte, alimentação no local do estágio, seguro de vida, atendimento
médico ambulatorial.
Bolsa: R$ 1.250,00
Carga Horária: 120 horas mensais
Envie seu currículo informando cidade ou área de interesse para o email
estagios@auroraalimentos.com.br

Local
Vaga

Informações

Contato

Local
Vaga

Informações

Contato

IEL – SC
Data
28/08/2017
ENGENHARIA CIVIL
AGRONOMIA - 1ª a 12ª fase
Local: MDM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME - Joaçaba
Carga horária: 30 horas - 13h00min às 18h00min
Bolsa R$: 600,00
Benefícios: Auxílio Transporte: R$ 50,00
Atividades: Auxiliar no processo de medições externas e topografia; - Auxiliar nos
mapeamentos de financiamentos rurais; Auxiliar na formulação de projetos em AutoCAD.
Interessados encaminhar currículo pelo e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Dúvidas: 49 3522.2454 / 3522.5709 / 98407.9804

IEL -SC
ADMINISTRAÇÃO

Data

28/08/2017

Local: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA
Carga horária: 20h das 13:00 ás 17:00
Bolsa R$: 364,00
Benefícios: Auxilio transporte: R$ 132,00
Habilidades: Windows (Médio), PowerPoint (Médio), Internet (Médio), Excel (Médio),
Word (Médio), Relatórios (Básico), Planilhas (Básico), Atendimento ao Cliente
(Básico), Arquivo (Básico), Eventos (Básico)
Atividades: Auxiliar no atendimento ao público; Auxiliar no atendimento telefônico; Auxiliar
e cooperar no recebimento, expedição, controle e arquivo de documentos; Auxiliar na
elaboração de planilha e documentos; - Auxiliar na preparação de apresentações em
PowerPoint; Auxiliar e colaborar na redação e digitação de documentos em geral; Auxiliar nas
reuniões e eventos; Auxiliar na organização de palestras e atividades práticas.
Interessados encaminhar currículo para e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Dúvidas: 49 3522.2454 / 3522.5709 / 98407.9804

Local
Vaga

Informações

Contato

Local
Vaga

Informações

Contato

IEL – SC
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA BILÍNGUE – PORTUGUÊS E LIBRAS

Data

23/08/2017

Local: CEI Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora de Lourdes - Joaçaba
Carga horária: 25 horas - 13:00 às 17:00
Bolsa R$: 590,00
Benefícios: Auxílio Transporte, R$ 30,00
Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático. Auxiliar na elaboração do
Projeto Pedagógico. Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula. Auxiliar
na elaboração e conferência dos documentos escolares. Auxiliar na organização das turmas
por sala de aula. Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal. Auxiliar a equipe
pedagógica na elaboração e implantação de projetos educacionais.
Interessados encaminhar currículo para o e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Mais informações, faça contato conosco pelo (s) número(s) de telefone: 49 3522.2454 / 49
3522.5709 / 49 8407.9804

IEL
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA BILÍNGUE – PORTUGUÊS E LIBRAS

Data

22/08/2017

Local: CEI Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora de Lourdes - Joaçaba
Carga horária: 25 horas - 13:00 às 17:00
Bolsa R$: 590,00
Benefícios: Auxílio Transporte, R$ 30,00
Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático. Auxiliar na elaboração do Projeto
Pedagógico. Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula. Auxiliar na
elaboração e conferência dos documentos escolares. Auxiliar na organização das turmas por
sala de aula. Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal. Auxiliar a equipe pedagógica
na elaboração e implantação de projetos educacionais.
Interessados encaminhar currículo para o e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Informações ligue: (49) 3522.2454 / 3522.5709 / 98407.9804

Local
Vaga

Informações

Contato

Local
Vaga

Informações

Contato

Local
Vaga

Informações

Contato

Hemosc Joaçaba
ADMINISTRAÇÃO

Data

22/08/2017

Setor: Convênios
Horário: 14h as 18h
Remuneração: R$ 434,00 mensais mais vale transporte
Atividades: Conferência e Codificação Financeira de Notas Fiscais para Envio ao Financeiro
do Hemocentro Coordenador, Conferência das Prestações de Contas, Rotinas de
Recebimento e Envio de Documentos Fiscais ao Financeiro do Hemocentro Coordenador,
Lançamento de Notas Fiscais de Despesas, Elaboração de Comunicações Internas, Auxílio na
Conferência de Razão Contábil, Elaboração e Controle de Planilhas Respectivas as Atividades
do Setor.
Os currículos podem ser enviados para o e-mail ab.jba@hemosc.org.br e após análise dos
mesmos, será entrado em contato com os selecionados para realização de entrevista.

CIEE-SC
ENGENHARIA DE MATERIAIS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA MECÂNICA – 1ª a 12ª fase

Data

21/08/2017

Local: Medal Metalúrgica Dalla Lana - Rua Rui Barbosa, 1070 - São Francisco - Luzerna
Carga horária: 20 horas - 08:00 às 12:00 ou 13:30 às 17:30
Bolsa R$: 500,00
Benefícios: Auxílio Transporte - R$50,00
Atividades: Selecionar os instrumentos e o material necessários à elaboração do desenho,
baseando-se no tipo de trabalho a ser realizado, para possibilitar a execução do mesmo;
Atualizar os desenhos, introduzir correções ou modificar para adaptá-los a novos projetos e
necessidades. Cadastrar o produto definitivo no sistema, bem como Modelo, Roteiro de
Fabricação e Serviços. Atualizar produtos no sistema, bem como Modelo, Roteiro de
Fabricação e Serviços.
Interessados podem encaminhar currículo para o e-mail: iel.joacaba@ielsc.org.br
Mais informações, faça contato: (49) 3522.2454 / 3522.5709 / 98407.9804

Organizações Limger
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Data

21/08/2017

Atividades: Participar das elaborações de campanhas e projetos de comunicação e
publicidade, elaboração de material publicitário, entre outras.
Remuneração: R$ 700,00
Horário: 20 horas semanais
Interessados encaminhar currículo para suzana@organizacoeslimger.com.br, maiores
informações pelo telefone (49) 35512800

Local
Vaga

Informações

Contato

CIEE-SC
ADMINISTRAÇÃO

Data

18/08/2017

Setor: administrativo
Local: Campos Novos - centro
Horário: A combinar (30 horas semanais)
Requisitos: Vaga para o município de Campos Novos, de 1ª a 8ª fase, interessados enviar
currículo para atendimentojba@cieesc.org.br
Bolsa: r$ 750,00
Benefícios: Auxílio transporte
Atividades: Auxiliar e colaborar nas atividades administrativas do setor de estagio; Auxiliar e
Colaborar no atendimento ao público; Auxiliar e colaborar no arquivo e organização de
documentos
Anote o código da vaga, acesse www.cieesc.org.br para verificar a possibilidade de
autoencaminhamento ou compareça à unidade do CIEE.
UNIDADE JOAÇABA - Av. XV de Novembro, 180 - 7o Andar ±sala 703 - Centro - Joaçaba - SC
Fone: (49) 3522-3565 - atendimentojba@cieesc.org.br
Para fazer o cadastro é necessário RG, CPF e Comprovante de matrícula.

OFERTAS DE TRABALHO – JOAÇABA
Local

Aurora Alimentos - Guatambu

Vaga

ENFERMEIRO (A) DO TRABALHO

Informações

Requisitos: Superior completo em Enfermagem, especialização em Enfermagem do
Trabalho. Desejável experiência na área.

Contato

Unoesc

Vaga

TÉCNICO EM LABORATÓRIO I

Contato

13/09/2017

Interessados devem inscrever-se até o dia 20/09
Candidatos internos – Preencher formulário SRH-015 e entregar no setor de Atração e
Desenvolvimento de Pessoas, com assinatura do gestor.
Candidatos externos – Enviar currículo para katia-caon@auroraalimentos.com.br

Local

Informações

Data

Data

11/09/2017

Carga Horária: 40 horas – segunda a sexta (matutino e vespertino)
Escolaridade: Ensino Médio com Curso Técnico em Edificações e/ou graduação em
Engenharia Civil
Local de trabalho: Laboratório de Engenharia Civil
Atividades: Executar ensaios laboratoriais nas aéreas de materiais, solos, asfalto e
concreto; Preparar os materiais e espaços para as aulas práticas que acontecem nos
laboratórios; Acionar o setor de manutenção quando equipamentos, mobiliário, e instalações
apresentarem problema; Recepcionar, atender e/ou encaminhar as pessoas, de caráter
interno ou externo que contatar com sua área de atuação; Responsabilizar-se pelo
recebimento e/ou coleta de amostras, agendamento de ensaios, cronograma de atividades,
verificação e emissão dos resultados; Informar a quem de direito, bem como se manter
informado, de todas as atividades relativas à sua área de atuação; Organizar o espaço físico
do laboratório, bem como seus equipamentos; Ter atenção, responsabilidade, iniciativa,
organização e relacionamento interpessoal.
Salário: 1.875,12 (Um mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos)
Inscrições: 18 a 27/09, no portal Unoesc
Seleção: Análise de Currículo, Prova Escrita, Entrevista
As inscrições devem ser feitas no Protocolo, Bloco Administrativo da Unoesc Joaçaba, das
07h30 às 11h30, 13h00 às 17h00 e 18h30 às 22h30, ou por SEDEX, à Coordenadoria de
Desenvolvimento Humano, Rua Getúlio Vargas, 2125, CP 542, CEP 89.600-000, Bairro Flor da
Serra, Joaçaba/SCO resultado do processo seletivo será publicado na internet, página
principal da Unoesc, no site www.unoesc.edu.br
Mais informações no edital.

Local

Unoesc

Vaga

AUXILIAR DE LABORATÓRIO I

Data

11/09/2017

Carga Horária: 40 horas – segunda a sexta (vespertino, noturno e aos sábados)
Escolaridade: Ensino Médio completo
Local de trabalho: laboratórios na área das Ciências da Vida
Atividades: Armazenar adequadamente produtos e materiais de manipulação

Informações

no
laboratório; Auxiliar os docentes e alunos durante na utilização dos Laboratórios;
Auxiliar seu superior imediato nas atividades de planejamento, organização e
controles relativos à sua área de atuação; Efetuar limpeza, conservação e guarda de
ferramentas e equipamentos após término do trabalho; Executar tratamento de
descarte de resíduos de materiais provenientes de aulas e experimentos; Garantir a
calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais; Informar a quem
de direito, bem como se manter informado de todas as atividades relativas a sua área
de atuação; Instalar máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais necessários ao
desenvolvimento das atividades no laboratório; Preparar materiais, instrumentos e
equipamentos necessários para aulas e pesquisas quanto à utilização do laboratório;
Solicitar materiais necessários para a realização do trabalho; Trabalhar segundo
normas de segurança, saúde, meio ambiente e fazer uso de EPI´s e EPC´s; Verificar
as condições de armazenamento e conservação dos produtos químicos; Verificar
condições de manutenção e funcionamento dos equipamentos dos laboratórios.
Salário: R$ 1.237,00 (Hum mil, duzentos e trinta e sete reais)
Inscrições: 18 a 27/09, no portal Unoesc
Seleção: Análise de Currículo, Prova Escrita, Entrevista
As inscrições devem ser feitas

Contato

no Protocolo, Bloco Administrativo da Unoesc Joaçaba,
das 07h30 às 11h30, 13h00 às 17h00 e 18h30 às 22h30, ou por SEDEX, à
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, Rua Getúlio Vargas, 2125, CP 542,
CEP 89.600-000, Bairro Flor da Serra, Joaçaba/SCO resultado do processo seletivo
será publicado na internet, página principal da Unoesc, no site www.unoesc.edu.br
Mais informações no edital.

Local

Unoesc

Vaga

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Data

11/09/2017

Carga Horária: 40 horas – segunda a sexta (vespertino e noturno)
Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto
Local de trabalho: AMU (Ambulatório Medico Universitário)
Atividades: Auxiliar em eventos da Instituição; Cumprir normas

Informações

técnicas,
administrativas, de segurança e fazer uso de EPI´s e EPC´s; Efetuar limpeza em geral,
em qualquer área de trabalho, retirando lixo, tirando pó, varrendo, encerando,
limpando vidraças, lavando e esterilizando todas as dependências; Informar o superior
imediato das irregularidades encontradas nas instalações das dependências de
trabalho; Limpar, conservar e guardar as ferramentas e equipamentos de trabalho;
Reabastecer sanitários de materiais de higiene; Realizar todas as operações referentes
a movimentação de materiais, móveis e equipamentos, fazendo-o sob orientação
direta; Recolher lixo e separar para a reciclagem; Repor água e copos descartáveis em
todas as áreas de trabalho; Repor materiais necessários para higiene; Solicitar
materiais necessários para a realização do trabalho; Utilizar equipamentos e materiais
de limpeza apropriados para cada tarefa
Salário: R$ 1.237,00 (Hum mil, duzentos e trinta e sete reais)
Inscrições: 18 a 27/09, no portal Unoesc
Seleção: Análise de Currículo, Prova Escrita, Entrevista
As inscrições devem ser feitas

Contato

no Protocolo, Bloco Administrativo da Unoesc Joaçaba,
das 07h30 às 11h30, 13h00 às 17h00 e 18h30 às 22h30, ou por SEDEX, à
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, Rua Getúlio Vargas, 2125, CP 542,
CEP 89.600-000, Bairro Flor da Serra, Joaçaba/SCO resultado do processo seletivo
será publicado na internet, página principal da Unoesc, no site www.unoesc.edu.br
Mais informações no edital.

Local
Vaga

Informações

Contato

Totem Gases

Data

05/09/2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário: normativo
Requisitos: conhecimento médio do pacote office, trabalho em equipe, agilidade, comunicação.
Atividades: atendimento ao público, atendimento telefônico, recebimento e expedição de
materiais, controle e arquivo de documentos, elaboração de planilhas e documentos
Benefícios: Plano de Saúde por adesão e com co-participação; convênio farmácia, seguro de
vida em grupo.
Local de trabalho: Joaçaba/SC

Enviar currículo para saulo@totemgases.com.br ou ligar para (49) 3522-3636 / 99129-3255

Local
Vaga

Informações

Contato

Local
Vaga

Informações

Irani

Data

06/09/2017

ANALISTA DE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA
Requisitos: Ensino superior em Administração, Marketing e Engenharias; Desejável pósgraduação em Inovação, Gestão da Inovação, Gerenciamento de projetos e afins; Será
diferencial experiência com temas relacionados à Inovação. Colaboradores devem ter o
tempo mínimo de 6 meses de contrato de trabalho na IRANI
Atividades: Conduzir iniciativas do programa INOVA (Gestão da propriedade intelectual,
inovação aberta, mapeamento e preparação de requisitos para acesso a recursos de
inovação); Atuar junto ao comitê interno de inovação para conexão da estratégia de longo
prazo com cenário interno e soluções externas para geração de resultados com inovação;
Contribuir na formação da cultura de inovação e melhoria contínua; Contribuir com as demais
atividades da área sempre que necessário.
Benefícios: Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte, refeitório no
local e cesta básica.
Se você preenche os requisitos exigidos e tem interesse na vaga, cadastre seu currículo no
site da Celulose Irani no campo Trabalhe Conosco.
Encerramento das inscrições: 15/09
Dúvidas / contato: Queli Kuhn/ (49) 3548-9297 - oportunidadessc@irani.com.br

Comercial Elétrica DW

Data

28/08/2017

VENDEDOR EXTERNO
Atividades: Atuar com prospecção de novos cientes e venda dos produtos da empresa em
toda a região do Meio Oeste de Santa Catarina. Abertura de novos clientes e manutenção de
carteira existente.
Requisitos: Ensino Técnico Completo ou Superior. Necessário conhecimento técnico em
elétrica, automação e iluminação. Disponibilidade para viagens. Experiência com venda
externa.
Local: Região do Meio Oeste de Santa Catarina.
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 18h.
Benefícios: Salário fixo + Comissão, carro da empresa, assistência médica, plano
odontológico, vale alimentação, vale-refeição e seguro de vida.

Contato

Os currículos deverão ser encaminhados para: recrutamento@eletricadw.com.br

Local

FIESC

Vaga

RESPONSÁVEL REGIONAL IEL JOAÇABA

Informações

Inscrições abertas até 17/09
Nos nossos processos seletivos, pessoas com deficiência tem prioridade na contratação.

Contato

Inscrições no site hppt://fiesc.com.br/trabalhe-conosco

Data

22/08/2017

Local
Vaga
Informações
Contato

Data

15/08/2017

CUIDADORA DE CRIANÇAS
Atividade: Cuidar de duas crianças (6 e 9 anos) nos períodos vespertino e noturno
(13h às 22h ou 17h às 2h). Possibilidade de moradia no local.
Fernanda (49) 99805-2854

