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OPORTUNIDADE 

 DE  
EMPREGO 

 
 

Empresa de Turismo da Serra Gaúcha seleciona candidato: 
Vaga disponibilizada: 25/10/2012 
 
Perfil da Vaga: (texto da empresa) 
Profissional para fazer lançamentos, integração, conciliação contábil e 
fechamento de resultados. 
Ter conhecimento de contabilidade, fiscal,pacote Office e com disponibilidade 
para morar em Canela 
  
Os candidatos devem fazer contato pelo telefone: 054- 81352621 com 
Dileuza  

 
 

Escritório Contábil de Taquara, seleciona: 
Vaga disponibilizada: 23/10/2012 
 

Auxiliar Contábil 

·         Sexo feminino ou masculino; 
·         Residir em Taquara ou Região; 
·         Estar estudando ciências contábeis ou ter técnico contábil (não é 
necessário ter CRC); 
·         Ser organizado, responsável e estar disposto a aprender. 
·         Contratação pela CLT. 
·         Benefícios: Desconto de 40% em uma disciplina na FACCAT. 
 Interessados enviar currículos para o e-
mail escritoriocontabiltaquara@hotmail.com 

  

 
Empresa da região disponibiliza uma vaga para área de DP e RH: 
Vaga disponibilizada: 18/10/2012 

Principais atividades:(texto da empresa) 

         Fechamento de folha de pagamento; 
·         Recrutamento e seleção; 
·         Organização de treinamentos e eventos voltados aos colaboradores; 
·         Administração de benefícios, férias, admissões, exame periódicos.... 
 Requisitos: 
          Noções de folha de pagamento; 
·         Bom relacionamento interpessoal; 
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·         Pref. do sexo feminino; 
·         CNH. B 
 
Interessados enviar currículo para dp@bannypel.com.br 

 
 
 

Empresa calçadista de Igrejinha, disponibiliza vaga para atuar na 
área financeira. 
Vaga disponibilizada: 24/09/2012 

 
Requisitos:  
 
- Curso superior em andamento preferencialmente Administração e Ciências 
Contábeis. 
- Pessoa dinâmica, pró-ativa. 
 
Faixa salarial: R$ 1.200,00 à R$ 1.500,00 

Interessados enviar currículo para o e-mail abaixo: 
 
moacir@deboraalmeida.com.br 

 
 

Empresa de Taquara seleciona Auxiliar Administrativo 
Vaga disponibilizada: 23/09/2012 
 
Perfil: (texto da empresa) 
Sexo feminino ou masculino 
Estar cursando Administração ou Ciências contábeis 
Possuir conhecimento sobre Fluxo de caixa e DRE 
Conhecimento em informática 
Residir em Taquara, Parobé ou Igrejinha. Preferencialmente em Taquara 
 
Características desejadas : 
Pró-Ativo 
Responsável 
Organizado 
  
Disponibilidade para contratação imediata. 
Interessados enviar currículo para daniela@fracionatta.com.br 

 
Citral S/A seleciona profissional para área de Recursos Humanos: 
Vaga disponibilizada: 05/09/2012 

Atividades: 
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Setor de Departamento pessoal e atendimento ao público pelo telefone e 
pessoalmente. 

 

Requisitos para a função: 

- Residir em Taquara ou Região 

- Ser Pró Ativo 

- Responsável 

- Organizado 

- Estar cursando Administração ou Ciências Contábeis 

- Ter noções de informática (Word,Excel, Windows) 

- Não é Necessário Experiência 

 

A empresa oferece: 

- Salário à combinar 

- Convênio Unimed 

- Convênio Farmácia 

- Cesta Básica 

- Ticket Alimentação  

- Convênio com a (Faccat) 

- Vale Transporte 

 

Interessados encaminhar currículo com foto para rh@citral.tur.br 

Citral Transporte e Turismo S/A  51.3542-6399 
  

 
 

Empresa do Vale do Paranhana seleciona canditado à vaga 
de  Auxiliar Escritório: 
Vaga disponibilizada: 25/08/2012 
 
Área/Setor: Financeiro 
Forma de contratação: CLT 
Remuneração: RH 
Local de Trabalho: Igrejinha 
Horário de Trabalho: 07:00 às 11:30 / 13:00 às 17:18 
 
Principais atribuições e responsabilidades: 
         * Lançamento de Notas Fiscais; 
         * Conferência de boletos; 
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         * Controle de multas; 
         * Controle de certidões; 
         * Cadastro da Empresa em Concessionárias e outros; 
         * Emissão de relatórios de Contas a Pagar; 
         * Domínio em Excel e Word; 
         * Domínio na área de retenção e recolhimento de impostos; 
         * Emissão de DARF?s e Guias de Recolhimento de INSS e ISSQN; 
         * Arquivamento de contratos e outros; 
         * Conhecimento das rotinas básicas de escritório; 
         * Responsabilidade 
         * Assiduidade e pontualidade 
         * Concentração no trabalho 
         * Serviços externos 
         * Faturamento 
 
Requisitos do cargo: 
Instrução: Cursando Administração ou Ciências Contábeis, com alguma 
experiência. 
Experiência: Conhecimento na área de contas a pagar e rotinas 
administrativas. 
Conhecimentos Específicos: Ver relação acima 
Características Pessoais: Pessoa dinâmica, responsável, eficiente, discreta, 
com perspectiva de crescimento. 
 
Sexo: Ambos 
 
Interessados encaminhar o currículo para o e-mail lisepk@ibest.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

Empresa localizada no Vale dos Sinos seleciona candidatos para 
vaga de Analista Fiscal. 
Vaga disponibilizada: 16/08/2012 
 
Segue os requisitos: (texto da empresa) 
Curso de Ciências Contábeis FACCAT 
 
Características: 
- Conhecimentos básicos pertinentes a área fiscal: 
- Conhecimento da legislação do ICMS (CFOP's) e IPI; 
- Lançamento notas fiscais de entrada; 
- Emissão de nota fiscal; 
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- Apuração ICMS e IPI; 
- Confecção de GIA, DCTF e DACON; 
- Noções de contabilidade/conciliação; 
- SPED Fiscal e Sped Contábil; 
 
Vantagens oferecidas: 
- Remuneração R$ 1.800,00. 
- Refeitório no Local 
- Vale Transporte 
- Médico na empresa e PPR.  
- Preferencialmente residir em Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo ou 
São Leopoldo. 

Os interessados podem enviar Currículo para rosangela-
rodrigues@flecksteel.com.br 

 
Advance Tecnologia Ltda de Taquara,  seleciona candidato à vaga de: 
Auxiliar Administrativo e Faturamento  
Vaga disponibilizada: 08/08/2012 
 
Perfil do Candidato: 
Pró-ativo, com iniciativa para novos conhecimentos, organizado,responsável, 
facilidade em cálculos e legislação fiscal. 
 
Características da função:  
Emissão de nota fiscal eletrônica, ICMS, Substituição Tributária, Noções de 
Tributos Fiscais, Planilhas de Excel. 
 
Vantagens oferecidas: 
Plano de Saúde Unimed e Participação nos Lucros. 
  
Contatos: Enviar curriculo para: financeiro@pinaculo.com.br 

 
 

Empresa do Vale dos Sinos seleciona candidatos para: 
Vaga disponibilizada: 06/08/2012 
 
Vaga ofertada: assistente de contabilidade / técnico contábil (texto da 
empresa) 
 
Requisitos necessários: ser técnico contábil, estar cursando Ciência 
Contábeis, ter perfil de liderança, ter amplo conhecimento nas rotinas 
contábeis, estruturações de planos de conta, possuir conhecimento nas 
legislações contábeis, experiência na atividade e nos encerramentos anuais 
e sped contábil, preferencialmente residentes em Campo Bom, ou cidades 
vizinhas. 
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Perfil: Perfil: pessoa dinâmica, que tenha espírito de equipe, que seja 
comprometido com as tarefas e objetivos propostos 
Salário e vantagens: salário de mercado compatível com a função, vale 
alimentação/refeição, vale transporte, seguro de vida - após 90 dias plano 
de saúde, uniforme e Participação nos Resultados. Ótimo ambiente de 
trabalho, equipe acolhedora, direção com relacionamento aberto com os 
colaboradores 
Contato: Mariza schmokel@schmokel.com.br Telefones: (51) 3597-3546 * 
3038-3546 
 

 

Polo Contábil, empresa com sede em Três Coroas, seleciona 
candidatos a vaga de Auxiliar Fiscal para atuar na filial em Novo 
Hamburgo. 

Vaga disponibilizada: 04/08/2012 

 

Vaga ofertada: Auxiliar fiscal. 

Requisitos necessários: Estar cursando Ciências Contábeis, ter conhecimentos de escrita fiscal e 
legislações específicas de ICMS, IPI, PIS e COFINS, noções contábeis, conhecimento no pacote 
Office, preferencialmente residir NH, Campo Bom ou Sapiranga, habilitação categoria B, se 
possível com veículo próprio. 

Perfil:  Sexo masculino ou feminino, boa apresentação, espírito de equipe, responsabilidade, 
agilidade e iniciativa. 

Vantagens:Salário compatível com a função e benefícios serão informados no processo seletivo. 

 Contato: Interessados enviar currículo para controladoria@polocontabil.com.br 

 
 
Laboratório Bom Pastor de Igrejinha seleciona candidato para o 
setor de Compras. 
Vaga disponibilizada: 14/07/2012 
  
Perfil  
- Cursando Ciências Contábeis 
- Sexo Feminino ou Masculino 
- Idade Mínima: 21 anos 
  
Pré-requisitos: 
- Agilidade/Dinamismo 
- Capacidade de concentração/Atenção 
- Comprometimento 
- Responsabilidade 
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- Organização 
- Capacidade para planejamento 
- Capacidade para negociação 
- Iniciativa 
- Flexibilidade 
- Honestidade 
- Habilidade para trabalhar em equipe 
- Carteira de habilitação 
- Habilidade na comunicação 
  
Interessados encaminhar currículo para  rh@labbompastor.com.br 

 
 
Empresa do ramo calçadista  de Novo Hamburgo seleciona: Analista 
de Escrita Fiscal 
Vaga disponibilizada: 13/07/2012 
 
Perfil (texto da empresa) 
Com domínio de rotinas fiscais; 
Atualizado em lesgilação fiscal; 
Imprescindível experiência na função; 
Estar cursando Ciências Contábeis 
  
  
Interessados enviar currículo para marli@iniciativa.com.br, ou contato pelo 
telefone (51)35992119/81707579. 
  

 

Empresa localizada no Vale dos Sinos seleciona candidatos para 
vaga de Analista Fiscal. 
 Vaga disponibilizada: 28/06/2012 
 
Conhecimentos básicos pertinentes a área fiscal: (texto da empresa) 
- Conhecimento da legislação do ICMS (CFOP's) e IPI; 
- Lançamento notas fiscais de entrada; 
- Emissão de nota fiscal; 
- Apuração ICMS e IPI; 
- Confecção de GIA, DCTF e DACON; 
- Noções de contabilidade/conciliação; 
- SPED Fiscal e Sped Contábil; 
 
Preferencialmente residir em Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo ou 
São Leopoldo. 
Requisitos: Estar cursando Ciências Contábeis,  Experiência na função na 
área industrial, boa estabilidade profissional. 
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Os benefícios serão informados no processo de seleção e o salário será 
compatível com a função. 

Interessados enviar currículo para   campobom2012@gmail.com 
 
 

Escritório Contábil com 25 anos de atividade na cidade de Igrejinha - 
RS. 
Vaga disponibilizada: 26/06/2012 
Seleciona para Departamento Pessoal (contratação imediata). 
   
Requisito: (texto da empresa) 
 - Experiência comprovada de no mínimo 2 anos no Departamento Pessoal 
com conhecimento em toda rotina trabalhista. 
 - Com Curso técnico ou superior em andamento em Ciências Contábeis / 
Administrativas; 
 - Noções de Informática. 
  
Interessados enviarem currículo para o e-mail altemir.dias@terra.com.br. 

 
Empresa localizada no Vale do Paranhana seleciona candidatos para 
vaga de Assistente Fiscal. 
 Vaga disponibilizada: 22/06/2012 
 
Descrição da Função: (texo da empresa) 
Importação e controle de arquivos XML, lançamentos fiscais, conferência de 
movimentos fiscais e demais rotinas do setor. A empresa tem preferência 
por acadêmicos do curso de ciências contábeis, que já conheçam pelo menos 
o básico da legislação de ICMS e PIS/COFINS, se possível com alguma 
experiência.  
Preferencialmente residir em Igrejinha, Taquara ou Três Coroas. 
  
Características:  
Agilidade, iniciativa, responsabilidade e espírito de equipe. 
Os benefícios serão informados no processo de seleção e o salário será 
compatível com a função. 
  
Interessados enviar currículo para análise no e-mail 
vaga.curriculoscontabilidade@gmail.com 

  

 
 

PCK Contabilidade e Assessoria seleciona candidato para Auxiliar de 
Contabilidade e Escrita Fiscal: 

Vaga disponibilizada: 20/06/2012 
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Perfil do candidato: (texto da empresa) 
Tenha facilidade com informática, esteja estudando Ciências Contábeis; 
Pro-ativo e que saiba trabalhar em equipe; 
 
Características e particularidades da função: 
Lançamento de notas fiscais, importação de arquivos, conferencia de 
lançamentos importados, lançamento contábil de caixa e outros; 
Com preferência se já tiver usado o  Sistema Dominio Informática. 
 
As vantagens serão apresentadas na entrevista. 
 
Contato e-mail: paulo@pckcontabil.com  ou pelo telefone (51) 3543-3590 

 
 

Empresa do setor de transportes localizada em Igrejinha-RS 
seleciona candidatas à Estagiária para a função de Auxiliar Fiscal.  

Vaga disponibilizada: 23/05/2012 

 
 REQUISITOS: (texto da empresa) 
-Estar cursando no mínimo o 3º semestre de Contábeis 
-Domínio de Windows, Office e Internet 
-Familiaridade com nomenclaturas contábeis 
-Digitação numérica e alfanumérica 
-Boa comunicação verbal e escrita 
 
O horário de trabalho será das 10hs às 16hs. Oferta-se bolsa auxílio, 
transporte e alimentação no local.  
 
As candidatas devem encaminhar currículo até a data de 31.05.2012 para o 
CIEE de Taquara, localizado na Rua Tristão Monteiro, 1107 / sala 101 - 
Centro.  
Telefones do CIEE Taquara: (51) 3542.3731  (51) 3542.3731  
Horário de atendimento: das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min (de segunda-feira a sexta-feira) 
  

 

Empresa JORGE BISCHOFF  seleciona candidato: 

Vaga disponibilizada: 23/05/2012 

Cargo: Auxiliar de Atendimento de Franquias 

Auxilio administrativo e financeiro aos franqueados, realizar controles 
gerenciais de gráficos, números, valor das lojas, orientações de 
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procedimentos e materiais para abertura de lojas franqueadas, apoio as 
vendas de lojas de sua responsabilidade. 

 Requisitos: Conhecimentos de Word / Excel;Comprometimento Dinâmico; 
Facilidade de comunicação;Trabalhar em equipe; Disponibilidade para 
viagens; Organização; Atenção e concentração; Residir em Igrejinha / Três 
Coroas / Taquara 

Empresa oferece:Plano de saúde, convênio com farmácia, convenio com a 
ACI-NH/FACCAT 

Interessados manter contato Cristiane da Rosa Zimpel  
rh@jorgebischoff.com.br -  Telefone 51-3549 9300 

 
Empresa da região seleciona candidato para Escrita Fiscal. 

Vaga disponibilizada: 23/05/2012 

Perfil para contratação: (texto da empresa) 

Sexo feminino ou masculino; 

Residente em Taquara ou região 

Ter técnico contábil ou estar estudando ciências contábeis  

Experiência na área de escrita fiscal - conhecimento de CFOPs, algum 
conhecimento de uso de materiais comprados (matéria-prima, material para 
consumo, imobilizado, ...), ter noção de GIA e Sped Fiscal. 

 O salário será compatível com o conhecimento/experiência do candidato. 

Interessados favor enviarem currículo para o e-mail: 
referencialbrasilrh@uol.com.br   

Aos cuidados da  sra. Patrícia Godinho Alves, telefone 51-3541 7414 e ou 
51-85742660 

 
 

Empresa da Região seleciona Profissional para efetuar a 
Contabilidade da empresa. 

Vaga disponibilizada: 23/05/2012 

Perfil: 
Sexo: masculino ou feminino; 
Resida na região do Vale do Paranhana; 
Possua características de: comprometimento, responsabilidade e ética. 
Possua o registro profissional junto ao CRC, como Contabilista ou Contador 
  
Conhecimentos: 
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Ambiente Windows  
Técnicos operacionais da área da Contabilidade 
Legislação pertinente a área. 
  
Interessados manter contato com sr. Fernando Neves  fneves@faccat.br  - 
telefones   51-3542 2151 ou 98341850 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIRISA PIRETRO INDUSTRIAL LTDA,  seleciona candidatos para 
"Faturamento / Escrita Fiscal" 
 

Vaga disponibilizada: 22/05/2012 

Requisitos Básicos:  
- Formação: Técnico em Contabilidade e Ensino Superior em andamento 

em Ciências Contábeis; 
- Conhecimentos Específicos em Contabilidade Fiscal e Regimes 

Tributários; 
- Experiência com faturamento, área contábil e legislação fiscal. 
- Experiência no Sistema ERP da Microsiga (TOTVS) será diferencial; 
- Características: pessoa ética, proativa, organizada e com atenção 

concentrada; 
- Conhecimentos em Word, Excel e Internet; 
- Resida preferencialmente em Taquara; 
  

Atividades Principais: (Administrativo / Contabilidade): Dividir a 
responsabilidade de escriturar e emitir notas fiscais de entrada e saída no 
sistema; Prestar informações ao setor financeiro e contabilidade; Auxiliar 
nas rotinas do setor de estoque. 

  

Envie seu currículo até 23/05/2012, para rh@pirisa.com com Título: 
Vaga Faturamento 

 
 
 

Escritório de contabilidade, localizado em Taquara, seleciona 
candidatos: 

Vaga disponibilizada: 09/05/2012 
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Vaga Ofertada: 

Auxiliar de contabilidade 

Requisitos necessários: 

Estar cursando Ciências contábeis, residir em Taquara ou Região. 

Perfil: 

Sexo masculino ou Feminino, boa apresentação, pró ativo, espírito de 

equipe. 

Vantagens: 

Salário compatível com a função, convênio com a ACI ( Faccat). 

Interessados enviar currículo para franciele@baccontabilidade.com.br 

 

Escritório Contábil na cidade de Parobé, seleciona Auxiliar de 
contabilidade. 

Vaga disponibilizada: 07/05/2012 

Requisitos necessários: 

Estar cursando Ciências Contábeis, ter conhecimentos básicos de 
lançamentos contábeis, conhecimento básico do plano de contas, 
conciliações, conhecimento no pacote Office, preferencialmente residir em 
Parobé ou Taquara. 

Perfil: 

Sexo masculino ou feminino, boa apresentação, pró ativo, espírito de 
equipe. 

Vantagens: 

Salário compatível com a função, convênio com a ACI (Faccat) 

Contato: 

Interessados enviar currículo para contabilparobe@bol.com.br 

  

 

Pólo Contábil, escritório localizado em Três Coroas, seciona 
candidatos: 

Vaga disponibilizada: 07/05/2012 
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Vaga ofertada: 
Auxiliar de contabilidade. 
  
Requisitos necessários: 
Estar cursando Ciências Contábeis, ter conhecimentos básicos de 
lançamentos contábeis, conhecimento básico do plano de contas, 
conciliações, conhecimento no pacote Office, preferencialmente residir em 
Três Coras ou cidades vizinhas. 
  
Perfil: 
Sexo masculino ou feminino, boa apresentação, pró ativo, espírito de 
equipe. 
  
Vantagens: 
Salário compatível com a função, convênio com Unimed, convênio com a ACI 
(Faccat), uniforme. 
  
Contato: 
Interessados enviar currículo para controladoria@polocontabil.com.br 

 
Escritório de Contabilidade de Igrejinha, seleciona candidato. 
Vaga disponibilizada: 06/05/2012 
 
Perfil: 
Sexo feminino 
Idade: 24 à 40 
Comunicativa, que goste de trabalhar na área de departamento pessoal. 
 
Conhecimentos necessários: 
Rotinas do departamento pessoal; 
Sefip; Folha de pagamento, rescisão, conhecimento na soma de cartão 
ponto; 
Outras rotinas do departamento pessoal e noções de informática (Word, 
Excel, Windows). 
Salário à combinar. 
Residência: Residir preferencialmente em Igrejinha, Três Coroas ou Taquara. 
 
Nota: Interessados enviar currículo com foto para o seguinte e-mail: 
selecaodeptopessoal@hotmail.com 
 

 
 

Empresa de Grande Porte do Segmento Calçadista seleciona 
profissional para a área de Escrita Fiscal. 
Vaga disponibilizada: 23/04/2012 
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Requisitos para a função: 
- Residir em Parobé ou Região 
- Ser Pró Ativo 
- Estar cursando Ciências Contábeis 
- Não é Necessário Experiência 
 
 A empresa oferece: 
- Salário inicial R$ 1000,00 
- Convênio médico 
- Refeitório 
 
 Interessados enviar currículo para daianafaccat@gmail.com 
 
 
Pirisa Pireto Industrial Ltda seleciona candidatos: 
Vaga disponibilizada: 17/04/2012 
 
ASSISTENTE DE FATURAMENTO E ESCRITA FISCAL 
Requisitos Básicos:(texto da empresa) 
 

- Formação: Técnico em Contabilidade e Ensino Superior em andamento 
em Ciências Contábeis; 

- Conhecimentos Específicos em Contabilidade Fiscal e Regimes 
Tributários; 

- Experiência com faturamento, área contábil e legislação fiscal. 
- Experiência no Sistema ERP da Microsiga (TOTVS) será diferencial; 
- Características: pessoa ética, proativa, organizada e com atenção 

concentrada; 
- Conhecimentos em Word, Excel e Internet; 
- Resida preferencialmente em Taquara; 
  

Atividades Principais (Administrativo / Contabilidade): Dividir a 
responsabilidade de escriturar e emitir notas fiscais de entrada e saída no 
sistema; Prestar informações ao setor financeiro e contabilidade; Auxiliar 
nas rotinas do setor de estoque. 

  
Envie seu currículo até 20/04/2012, para rh@pirisa.com com Título: 

Vaga Faturamento 
  

ALMOXARIFE 
 

 Requisitos Básicos: 
- Sexo Masculino, maior de 25 anos com Ensino Médio Completo e 

experiência como Almoxarife ou Estoquista; 
- Conhecimento em Informática, Logística e Armazenagem; 
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- Organizado, com Foco em resultados e Facilidade de Comunicação; 
- Resida em Taquara; 
  
Atividades Principais: Recepcionar, conferir e armazenar produtos e 

materiais no almoxarifado e depósitos. Lançar a movimentação de entradas 
e saídas de materiais e controlar os estoques. Abastecer os setores 
produtivos com produtos e materiais. Realizar a contagem de produtos 
acabados.  Conferir e liberar produtos e materiais a serem expedidos. 
Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens 
armazenados e a armazenar. 

  
Envie seu currículo até 20/04/2012, para rh@pirisa.com com Título: 

Vaga Almoxarife 
 

 
Pólo Contábil, escritório localizado em Três Coroas, com filial em NH 
seleciona candidatos: 
Vaga disponibilizada: 10/04/2012 
 
Vaga ofertada: 
Auxiliar de contabilidade e escrita fiscal. 
Requisitos necessários: 
Estar cursando Ciências Contábeis, ter conhecimentos básicos de 
lançamentos fiscais e contábeis, conhecimento básico do plano de contas, 
conciliações, conhecimento no pacote Office, preferencialmente residir em 
Campo Bom, Novo Hamburgo ou cidades vizinhas. 
Perfil: 
Sexo masculino ou feminino, boa apresentação, pró ativo, espírito de 
equipe. 
Vantagens: 
Salário compatível com a função, convênio com Unimed, convênio com a ACI 
(Faccat), uniforme. 
Contato: 
Interessados enviar currículo para controladoria@polocontabil.com.br 

 
 

Empresa Contábil do Vale do Sinos seleciona candidatos as seguintes 
vagas: 
Vaga disponibilizada: 03/04/2012 
 
* Vaga ofertada: auxiliar de contabilidade 
* Requisitos necessários: estar cursando Ciência Contábeis, ter 
entendimento claro de plano de contas e lançamentos contábeis (se possível 
com experiência), preferencialmente residentes em Campo Bom, ou cidades 
vizinhas. 
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* Vaga ofertada: auxiliar de escrita fiscal 
* Requisitos necessários: estar cursando Ciências Contábeis, ter 
conhecimento básico em escrita fiscal ou curso de aperfeiçoamento na área 
(a empresa está disposta a dar treinamento interno na função), 
preferencialmente residentes em Campo Bom, ou cidades vizinhas. 
  
* Vaga ofertada:  auxiliar de departamento pessoal 
* Requisitos necessários: estar cursando Ciências Contábeis ou até mesmo 
Administração, ter conhecimento básico no setor ou curso de 
aperfeiçoamento na área (a empresa está disposta a dar treinamento interno 
na função), preferencialmente residentes em Campo Bom, ou cidades 
vizinhas. 
  
 
Perfil: 
* Perfil: pessoas dinâmicas, que tenha espírito de equipe, que seja 
comprometido com as tarefas e objetivos propostos. 
* Salário e vantagens: ótimo ambiente de trabalho, equipe acolhedora, 
direção com relacionamento aberto com os colaboradores, salário de 
mercado compatível com a função vale alimentada, vale transporte, seguro 
de vida  - após 90 dias plano de saúde, uniforme e Participação nos 
Resultados.  
* Contato: Mariza  schmokel@schmokel.com.br  Telefones: (51) 3597-
3546 * 3038-3546 

 
 
 

Empresa de Transportes do Vale do Paranhana seleciona candidato 
a Supervisor Operacional (logística): 
Vaga disponibilizada: 28/03/2012 
 
 
Pré-requisito:  
Capacidade de liderança, comunicativo, bom relacionamento interpessoal, 
capaz de selecionar e delegar funções, com iniciativa e do 
sexo masculino; 
Candidato poderá estar cursando ou formado em Ciências Contábeis ou 
Administração. 
 
Vantagens: 
Cesta básica e refeitório na empresa. 
Salário compatível com a função. 
Interessados enviar currículo para o e-mail: selecoesdevagas@gmail.com 
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Empresa VIVA VIDA  de Taquara seleciona candidato para o PCP: 
Vaga disponibilizada: 24/03/2012 
 
Perfil: 
-Disponibilidade imediata; 
-Boa apresentação; 
-Sexo masculino ou feminino; 
-Conhecimentos básicos em contabilidade, curso técnico em contabilidade. 
-Experiência em Programação e Controle de Produção (PCP); 
  
Vantagens: 
-Salário compatível com a função; 
-Convênio com Unimed; 
-Convênio com a faculdade - Faccat. 
 
Os interessados devemenviar Currículos  para aline@vivavida.com.br e 
jeferson@vivavida.com.br ou diretamente na empresa: 
VIVA VIDA 
Rua Hnerique Badermann, 2827, Bairro Jardim do Prado 
TAQUARA RS - Telefone (51) 3541 4800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calçadista de Três Coroas seleciona: 
Vaga disponibilizada: 29/02/2012 
 
 
Aux.contabil/escrita fiscal 
Pré-requisito: Experiência mínima de 1 ano. 
Iniciativa, pró-atividade, concentração e detalhista. 
 
Interessados enviar curriculos para : selecaospt@gmail.com 
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Calçados Piccadilly seleciona: 
Vaga disponibilizada: 29/02/2012 
 
Perfil 
- Superior em curso ou concluído na área de Administração/Contabilidade; 
- Conhecimento na área de Escrita Fiscal; 
- Pró ativo; 
- Conhecimento no pacote Office; 
- Espírito de equipe. 
  
A empresa oferece: 
- Plano de saúde (Unimed-es); 
- Refeitório; 
- Plano de Participação nos Resultados; 
- Convênio com mercados e famácias; 
-  Ambulatório médico na empresa com profissionais 
como dentista e fisioterapeuta ;  
- Auxílio escola. 
  
Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o seguinte e-mail: 
admrh@piccadilly.com.br 
 

SICREDI seleciona candidatos ao cargo de Gerente de Unidade para 
Capão da Canoa e Rolante. 

Vaga disponibilizada: 06/02/2012 
 
Perfil: 
Boa apresentação; 
Comunicativo; 
Responsável e Comprometido; 
 
Atividades: 
Responder pela gestão da Unidade de Atendimento; 
Executar atribuições de desenvolvimento e expansão dos negócios, abrindo 
contas e vendendo os produtos e serviços; 
Efetuar visitas de manutenção de prospecção e gestão da equipe de 
trabalho; 
 
Requisito: 
Nível superior completo ou em andamento; 
Possibilidade de residir na cidade. 
 
Benefícios: 
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Plano de saúde; 
Previdência privada; 
14° e 15°salários. 

Interessados encaminhar currículo para Lise_sassi@sicredi.com.br 

 
 

Escritório Dreher em Igrejinha, seleciona candidato para CARGO 
EFETIVO: 
Vaga disponibilizada: 09/01/2012 
 
Vaga para o Departamento Pessoal "com experiência" 
-Sexo feminino; 
-Experiência comprovada no Setor de Depto. Pessoal; 
-Residir em Igrejinha, Três Coroas, Taquara; 
-Domínio de Informática; 
-Cursando ou concluído o Curso de Contábeis ou Administração; 
 
Interessadas, enviar currículo com foto e histórico escolar, pelo 
email: janaina@escritoriodreher.com.br 

 
 

Escritório de Contabilidade de Taquara seleciona: 
Estagiário auxiliar de Escrita Fiscal e Contábil 
Vaga disponibilizada: 09/01/2012 

Perfil do candidato: 

Ambos sexo, que tenham um pouco de conhecimento em escrita e 
contabilidade Características da função. 

Setor de escrita fiscal, GIA, Impostos, Contabilidade(futuramente) 
possibilidade de contratação! 

Contato: 

Contador Paulo Cezar Kohlrausch - 3543 3590 ou email   
 paulo@pckcontabil.com 

Estagio com possível efetivação. 
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A empresa NINO KOUROS seleciona 2 (dois) candidatos à área 
contábil, sendo um para a  Contabilidade e o outro para a Escrita 
Fiscal. 
Vaga disponibilizada: 07/01/2012 
 
Pessoa para contato na empresa: Pretha Kullmann 
E-mail: comercial03@ninokouros.com.br 
Endereço Nino Kouros - www.ninokouros.com.br 
Telefone: (51) 3595 1300 
Rua Chapecó, 158 - Bairro São José 
Cep: 93530-020 -   Novo Hamburgo 

 
 

Diferencial Contabilidade de Igrejinha seleciona candidato para 
cargo efetivo no Departamento Pessoal.: 
Vaga disponibilizada: 08/11/2011 
 
Perfil - (texto da empresa) 
- Possui experiência em fechamento de folha de pagamento; 
- Buscando desafios; 
- Acima de 23 anos; 
- Sexo masculino e feminino; 
- Interessados enviar currículo para: diferencial.valkiria@tca.com.br 

 
 
Empresa de Sapiranga seleciona Contador(a): 
Vaga disponibilizada: 08/11/2011 

 
Perfil da vaga: (texto da empresa) 
- Técnico ou Contador com registro junto aos CRC; 
- Experiência na área; 
- Conheça todas as rotinas contábeis; 
- Balanço/Balancete. 

Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail sandra@e-
fenix.com.br aos cuidados da Srª Sandra. 

 

Banco do Brasil - Agência de Sapiranga seleciona 2 (duas) 
Estagiárias: 
Vaga disponibilizada: 01/11/2011 
 
  
Pré-requisitos: 
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- estar cursando pelo menos o 5º semestre de Ciências Contábeis ou 
Administração; 
- idade igual ou superior a 18 anos. 
 
Interessados:  manter contato diretamente com o Sr. Volmar Luiz Facchini, 
Gerente de Serviços UN, age0653@bb.com.br , na Agência de Sapiranga do 
Banco do Brasil 
  

 
 

Empresa de Nova Hartz seleciona candidato para: 
Vaga disponibilizada: 31/10/2011 
  
Assistente de Escrita Fiscal (Escritório Contábil).  
  
Requisitos: 

• Morar na região; 
• Conhecimentos dos trâmites fiscais, atualizado com a legislação; 
• Interessados enviar Currículo ou fazer contato com  sra. Marli Teixeira, 

Iniciativa Consultores de Sapianga,  Telefone 51-35992119 ou 
81707579   marli@iniciativa.com.br 

 
 

Calçados Zeket de Igrejinha seleciona : 
Vaga disponibilizada: 25/10/2011 
 
Vaga para Auxiliar Contábil: 
 
Requisitos: (texto da empresa) 
- total conhecimento de contabilidade e escrita fiscal 
- residir em Igrejinha 
- preferencialmente com experiência no sistema de gestão da FCP 
Interessados enviar Currículo para  contas@zeket.com.br telefone 
 (51) 3549-9000 

 
 

A empresa Jorge Bischoff, situada na cidade de Igrejinha seleciona: 
Vaga disponibilizada: 21/09/2011 
 
Vaga no setor de Gestão de Lojas 
  
Requisitos: (texto da empresa) 
-        Sexo feminino; 
-        Idade mínima 25 anos; 
-        Comunicativa; 
-        Comprometida; 
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-        Disponibilidade de horários e viagens; 
-        Preferencialmente sem filhos; 
-        Boa escrita; 
-        Conhecimentos básicos em Internet, Excel, Word; 
-        Habilitação A; 
-        E com muito interesse de aprender 
  
A empresa oferece: 
-        Plano de saúde Unimed; 
-        Convênio com farmácia; 
-        Vale transporte; 
-        Refeição no local; 
-        Auxilio em curso de conhecimento na área de atuação; 
-        Salário compatível com a função. 
  
 
 
Algumas atividades da função. 
-        Controlar ficha de pré-qualificação, apresentação da marca e catálogo 

virtual por e-mail; 
-        Entrar em contato por telefone com candidatos pre selecionados; 
-        Planilhas dos contatos de candidatos e cadastro no site  – Newsletter; 
-        Preencher a planilha de fluxograma e encaminhar através de e-mail para 

responsável; 
-        Apresentação do Estúdio aos candidatos; 
-        Emissão e controle de relatórios  
-        Contato com clientes recebidos através do site ou telefone 

encaminhando para o setor responsável; 
-        Ranking de vendas; 
-        Relatório de SAC. 
 
Interessados devem encaminhar currículo para rh@jorgebischoff.com.br aos 
cuidados da Sra. Cristiane Zimpel. 
 

 
Pólo Contábil, escritório localizado em Três Coroas  seleciona:  
Vaga disponibilizada: 13/09/2011 
 
Vaga de Departamento Fiscal/Contábil: 
  
Perfil do Cargo:  
- Superior Incompleto/completo; (preferência Contábeis) 
- Experiência em escrita fiscal e contabilidade, conhecimentos gerais; 
- Conhecimento Office da Microsoft; 
- Pró-ativo; 
- Dinâmico. 
- Residente na região de Três Coroas; 
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Benefícios: 
- Plano de Saúde Unimed; 
- Uniforme; 
- Convênio com a ACI/Faccat (40% desconto no valor da mensalidade). 
  
Interessados enviar e-mail para contratocontabilidade@gmail.com  

 
  
A empresa A.Grings S.A - Matriz Igrejinha (Piccadil ly) seleciona:  
 Vaga disponibilizada: 10/09/2011 
 
Vaga para Escrita Fiscal: 
 
 Perfil do candidato: (texto da empresa) 
- Superior Incompleto/completo; 
- Experiência em escrita fiscal, conhecimentos gerais; 
- Conhecimento Office da Microsoft; 
- Proativo; 
- Dinâmico. 
  
A empresa oferece:  
-Plano de saúde Unimed; 
-Convênio com farmácias, supermercados; 
-PPR; 
-Refeitório; 
-Ambulatório médico com profissionais na empresa; 
-Auxílio escola. 
  
Nota: Todos os interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 
admrh@piccadilly.com.br ou manter contato direto com a sra. Deise T.Müller - Dpto 
Pessoal -  51 3549.9600 Ramal 223 

 
 

Calçados Beira Rio S/A seleciona Auxiliar Contábil para unidade de Novo 
Hamburgo . 
 Vaga disponibilizada: 09/09/2011 
 
Requisitos: (texto da empresa) 
- Ter ou estar cursando Tecnico em Contabilidade ou estar cursando Ciencias 
Contábeis; 
- Preferencia do sexo masculino; 
- Bens conhecimentos de Word e Excel; 
- Bom relacionamento interpessoal; 
- Organizado; 
- Pró-ativo; 
- Comprometido; 
- Tenha flexibilidade de horário, principalmente no final de mês; 
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- E com muito interesse de aprender. 
 
 
Interessados enviar e-mail para eunice@beirario.com.br  
Sra. Eunice Moser - Coordenadora Contábil - Calçados Beira Rio S/A - (51)3584-2205 
 

 
Empresa de Santo Antônio da Patrulha seleciona : 
Vaga disponibilizada: 18/08/2011 
  
ANALISTA CONTÁBIL (texto da empresa) 
  
-   Profissional com experiência na área Técnica Contábil; 
-  Características: pessoa ética, proativa, organizada, autodidata e com atenção 

concentrada; 
-   Conhecimentos em Contabilidade Fiscal e Regimes Tributários; 
-   Cursos de Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou afins em andamento; 

         -   Experiência do Sistema ERP da Microsiga (TOTVS), Gestão de custos, - 
         -   Contabilidade gerencial e TI serão diferenciais, mas não é eliminatório; 

   
Salário: R$ 1.300,00 a 1.500,00 dependendo do perfil. 
  
Breve Descrição do Cargo: 
Administrativo / Contabilidade: Lançar notas fiscais de entrada e saída no sistema; 
Prestar informações à contabilidade (terceirizada) referente aos assuntos contábeis, 
fiscais, tributários e de RH; Contatos com representantes, clientes e fornecedores. 
Interessados manter contato com sra. Patrícia Godinho Alves e ou  sr. João Carlos 
Alves   referencialbrasilrh@uol.com.br -    (51) 3541 - 7414  e ou   (51)  85742660  
  

 
 

As Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT atravé s do Curso de 
Administração e da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-G raduação está firmando 
convênio de cooperação com o SEBRAE - Serviço de Ap oio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Rio Grande do Sul:  
Vaga disponibilizada: 18/08/2011 
 
Com o objetivo de prestar atendimento em Gestão Empresarial para empreendedores 
individuais e micro empresas. 
 
Nesse sentido, estamos recrutando bolsistas para participarem do projeto que 
possibilitará aos estudantes a continuidade no reforço dos conteúdos acadêmicos e o 
conhecimento da realidade da micro e pequena empresa e do empreendedor individual 
do Estado. 
  
O(a) acadêmico(a) interessado(a) deverá enviar e-mail demonstrando seu interesse 
para talentos@faccat.br aos cuidados de Jaqueline Schmitt, até o dia 26 de 
agosto/2011. 
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O(a)s candidato(a)s NÃO podem ter nenhum tipo de vínculo empregatício para 
participarem deste processo. A remuneração será por produtividade (número de 
empresas atendidas) e poderá alcançar o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) ou 
mais.  
  
Acadêmicos com veículo (automóvel/moto) são bem-vindos. 
  

 
Instituição Financeira seleciona candidato:  
Vaga disponibilizada: 11/08/2011 
  
Perfil: (texto do Banco) 
Area de atuacao: setor financeiro (Banco); 
Idade: 18 a 25 anos; 
Sexo: masculino; 
Estar cursando faculdade nos seguintes cursos: Ciências Contábeis -  Administração - 
Comércio Exterior; 
Residir em: Três Coroas; 
Benefícios: carteira assinada, salario inicial de R$ 1.250,00 mais tiquet refeicao, plano 
de saúde, plano dentário. 
  
Interessados enviar curriculun com foto para: priscilabrutschin@zipmail.com.br 

 
 

A Vulcabras/Aazaleia - Parobé-RS, seleciona candida tos para área Contábil para 
os cargos de Assistente Contábil e Analista Contábi l:  
Vaga disponibilizada: 30/07/2011 
 
Requisitos:  (texto da empresa) 

• Experiência com Excel avançado, fechamento de balanço/DRE, relatórios 

• gerencias, relatórios para CVM, notas explicativas 

• Residir na região, por questões de locomoção até a empresa 

• Horário de trabalho das 08:12 as 18:00, segunda a sexta, com uma hora de 

• intervalo para almoço 

• Refeitório na empresa, cesta de alimentação vinculada a presença, plano de 

• saúde e transporte para algumas cidades da região 

• Salário a combinar 

Interessados manter contato com:  
Mara Cristina Ferreira 
Assistente R&S e Desenvolvimento 
Vulcabras|azaleia - RS 
Parobé/RS - 51 3543.5339 | Ramal: 6339 
mara.ferreira@azaleia.com.br 
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Calçados Piccadilly seleciona candidato à área Cont ábil : 
 Vaga disponibilizada: 15/07/2011 
 
Informações: 
É necessário ser uma pessoa responsável e pró-ativa. 
O valor à ser pago será informado na entrevista. 
Os interessados deverão enviar currículo para: admrh@piccadilly.com.br 

 
 
 

Estágio - FIERGS - SEBRAE  
Vaga disponibilizada: 11/07/2011 
 
Valor da bolsa:  
 - Bolsa-auxílio = R$ 750.00 por mês;  
 - Auxílio-alimentação = R$ 510.60 por mês (Cartão alimentação ou refeição);  
 - VT - Conf. necessidade. 
 
Carga horária: Seg. a Sex. – 13:30 às 19:30. 
 
Atividades: Atendimento de telefone, suporte as atividades dos gestores de projetos e 
suporte administrativo às atividades da regional. 
 
Contato:  Gestão de Talentos em Estágio  - Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RS 
www.ielrs.org.br/estagio 

 
 
 

Empresa do Vale do Paranhana seleciona profissional  para o Departamento 
Legal:  
Vaga disponibilizada: 11/07/2011 
  
  
Perfil do Cargo: (texto da empresa) 
Ambos os sexos; 
Estado civil indiferente; 
Acima de 20 anos; 
Experiência de 01 ano em esritório contábil; 
Residente na região de Três Coroas; 
Curso superior em andamento (preferenialmente Ciências Contábeis); 
Disponibilidade de horário; 
Conhecimentos gerais em infomática e office; 
Conhecimentos em serviços de Junta Comercial; 
Conhecimentos em Declarações da RFB; 
Conhecimentos em emissão de NF-e; 
Carteira de Habilitação AB. 
Características: 
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Pró-ativo(a); 
Flexível; 
Boa dicção e oratória; 
Comunicativo(a); 
Bom relacionamento interpessoal. 
 
Atividades a serem executadas: Junta, RFB, Declarações, emissão de NF-e entre 
outros 
  
Benefícios:  
Unimed  
Convênio com a ACI que proporciona um desconto na Faccat de 40% no valor da 
mensalidade. 
  
Interessados enviar email para contratocontabilidade@gmail.com 
  

 
 
 

Empresa do Vale do Paranhana seleciona AUXILIAR FIN ANCEIRO:  
Vaga disponibilizada: 04/07/2011 
 
Perfil: 
Superior completo ou em andamento (Ciências Contábeis e ou Administração) 
Conhecimentos da rotina financeira (Contas a pagar, Contas a receber, crédito e 
cobrança); 
Conhecimentos Contábeis; 
Experiência de 3 a 5 anos na área financeira; 
Domínio do Excel. 
  
Benefícios 
Assistência médica; 
Refeitório no local; 
Vale Transporte; 
Convênio farmácia; 
Cesta básica. 
  
Interessados: manter contato com   rh@endutexbrasil.com.br 

 
 

Organizações Contábeis Schmökel Ltda de Campo Bom, seleciona  AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE:  
Vaga disponibilizada: 09/06/2011 
  
Perfil: (texto da empresa) 
Pessoa dinâmica, que tenha espírito de equipe e que seja comprometido. 
 
Requisitos necessários: 
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Estar cursando Ciência Contábeis; 
Ter entendimento claro de plano de contas e lançamentos contábeis (se possível com 
experiência); 
Preferencialmente residente em Campo Bom, ou cidades vizinhas. 
 
Salário: R$ 700,00 p/mês; 
Vantagens:  
Vale alimentação/refeição; 
Vale transporte; 
Seguro de vida; 
Desconto na mensalidade da Faccat de 40% (convênio CDL/Campo Bom); 
Após 90 dias plano de saúde e uniforme.  
 
Contato:  Sra.  Mariza 
                E-mail: schmokel@schmokel.com.br 
                Fones: (51) 3597-3546 * 3038-3546 
  
 
LC Escritório Contábil Ltda, escritório contábil si tuado em Três Coroas/RS, 
seleciona estudante de Ciências Contábeis ; 
Vaga disponibilizada: 19/05/2011 
  
Perfil: (texto da empresa) 
Esteja cursando o curso de Ciências Contábeis, preferencialmente que ja tenha 
cursado as disciplinas de Contabilidade Introdutória e Contabilidade Geral  
Pro-atividade e interesse em aprendizagem no que tange às rotinas contábeis;  
Domínio de Windows e Pacote Office, com ênfase em Excel, com agilidade de 
digitação 
  
Nota: Interessados, enviar currículo, com pretensão salarial  para o e-mail: 
vitorcarasai@lcescritoriocontabil.com.br  
 
 
Tradicional Empresa da região busca dois Contadores  para admissão imediata:  
Vaga disponibilizada: 19/05/2011 
  
Requisitos: 
Formação Superior; 
Sólidos conhecimentos nas rotinas contábeis; 
Negociação; 
Atendimento a clientes. 
  
  
Excelente ambiente de trabalho 
Remuneração compatível com a função 
  
Interessados enviar currículo com foto para: fneves@faccat.br 
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Empresa com sede própria na cidade de Novo Hamburgo -RS, seleciona:  
 Vaga disponibilizada: 18/05/2011 
 

1. Encarregado de escrita fiscal  – salário R$ 2.000,00 Requisitos: experiência e 
conhecimentos em todas as rotinas fiscais, inclusive legislação, Sped, 
dinâmico(a), organizado(a) e facilidade de relacionamento com colegas e 
clientes; Preferencialmente que já tenha trabalhado em escritório contábil. 

2. Auxiliar escrita fiscal  – salários R$ 1.100,00 Requisitos: conhecimento e 
experiência em rotinas de escrita fiscal, dinâmico(a), organizado(a) e facilidade 
de relacionamento com colegas e clientes; preferencialmente que já tenha 
trabalhado em escritório contábil. 

Nota:  

• Oferecemos Vale Transporte e Vale Alimentação.  

• A empresa está situada no centro de Novo Hamburgo, possui sede própria e 
está em fase de expansão. 

• Os currículos devem ser enviados para a Sra. Fernanda através do e-mail 
fernanda@dutraconsultores.com.br ou fazer contato pelo telefone (51) 
3527.4145. 

 

 
A Ferramentas Paraboni, metalúrgica situada em Rioz inho/RS, seleciona 
CONTADOR, profissional qualificado na área contábil  com:  
 Vaga disponibilizada: 15/05/2011 
 
Perfil: (texto da empresa) 

Formação superior em Ciências contábeis; 

Experiência acima de 10 anos na função; 

Atualização na legislação pertinente; 

Sólida prática nas rotinas contábeis, fiscais e controladoria; 

Domínio de Windows e Pacote Office, com ênfase em Excel. 

Conhecimentos específicos em: 

Orçamento; 

Precificação; 

Custos (produto, processos, importação e exportação) 

Controle patrimonial; 

Lucro real, presumido, simples e Ltda. 
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Nota : Interessados, enviar currículo, com pretensão salarial  para o e-mail: 
jleonardo@gramadosite.com.br 

 
 

ESCRITÓRIO CONTÁBIL de IGREJINHA  seleciona:  
Vaga disponibilizada: 06/05/2011 
 
Perfil: (texto da empresa) 
Pessoa dinâmica com noções em Departamento Pessoal; 
  
Conhecimentos necessários: 
Fechamento de folha de pagamento; 
Caged; 
Fgts; 
Ponto eletrônico; 
Rescisões; 
Sistema CEF 
  
Empresa oferece salário compatível e vale transporte. 
Interessados, enviar currículo atualizado para: diferencial@tca.com.br 
 

 
  
Oportunidade de emprego no Escritório Contábil Piol y em Igrejinha-RS para vaga 
de Auxiliar Contábil . 
 Vaga disponibilizada: 18/04/2011 
 
Requisitos são: 
- Ensino superior em andamento em Ciências Contábeis; 
- Conhecimento  e experiência em escrituração contábil; 
- Noções de Informática. 
- Os interessados enviar currículo para o e-mail altemir.dias@terra.com.br. 
 

 
FAMASTIL de Gramado para a  vaga de Auxiliar Fiscal . 
 Vaga disponibilizada: 12/04/2011 
 
Os requisitos são:  
    - Ensino superior em andamento em Ciências Contábeis; 
    - Conhecimento básico na área de escrita fiscal; 
    - Noções de informática; 
  
Os interessados  devem enviar  o currículo podem ser encaminhados para 
 curriculos@famastil.com.br. 

 
Agro Latina Ltda de Igrejinha, como segue:  
Vaga disponibilizada: 04/04/2011 



           Credenciada pela Portaria 921, de 07/11/07, D.O.U. de 08/11/07 
 

 
Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

Faculdades Integradas de Taquara  

  
Área Contábil  
  
Requisitos necessários para a vaga: 
 - Experiência profissional ampla - empresas do simples, lucro prezumido e lucro real; 
- Compretimento; 
- Responsabilidade; 
- Capacidade de liderança da equipe; 
- Capacidade de treinar a equipe de trabalho; 
- Pró-ativo; 
- Criativo; 
- Iniciativa própria; 
- Busca aprendizado e atualizações na área; 
- Preocupado em crescer na empresa e fazer uma carreira longa; 
- Salário compatível com a experiência profissional 
  
Área da Escrita Fiscal  
  
Requisitos necessários para a vaga: 
- Experiência profissional  
- Comprometimento; 
- Responsabilidade; 
- Pró-ativo; 
- Criativo; 
- Iniciativa própria; 
- Busca aprendizado e atualizações na área; 
- Preocupado em crescer na empresa e fazer uma carreira longa; 
- Salário compatível com a experiência profissional 
  
  
Área de Recursos Humanos  
  
Requisitos necessários para a vaga: 
  
- Experiência no ponto Sanvitron; 
- Compretimento; 
- Responsabilidade; 
- Pró-ativo; 
- Criativo; 
- Iniciativa própria; 
- Busca aprendizado e atualizações na área; 
- Preocupado em crescer na empresa e fazer uma carreira longa; 
- Salário compatível com a experiência profissional 
  
Os interessados: enviar currículo e manter contato com a sra. Scheila Parode -  
controladoria@agrolatina.com.br  
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Empresa da região seleciona candidatos para as área s Contábil e Fiscal:  
Vaga disponibilizada: 23/03/2011 
 
Perfil: 
Contábil: Esteja cursando Ciências Contábeis, com experiência na área. 
  
Fiscal: Esteja cursando Ciências Contábies, não é necessário ter experiência. 
  
Para ambas as vagas: pessoa comprometida, bom relacionamento interpessoal e pró-
ativa, disposta a aprender e a desenvolver seus conhecimentos. 
Interessados enviar currículo para o email: recrutamentoeempregos@gmail.com 

 
 
 
 
 

Escritório contábil de Parobé seleciona profissiona l para área de  Recursos 
Humanos:  
Vaga disponibilizada: 16/03/2011 
 
Atividades: (texto da empresa) 
Setor de Departamento pessoal e atendimento ao público pelo fone e pessoalmente 
 
Perfil: 
Profissional com experiência comprovada na área, dinâmico, que resida na região, 
ambos os sexos. 
Necessário conhecimento em toda a rotina de Departamento de Pessoal: admissões, 
rescisões, Rais, Caged, DIRF, Folha de pagamento, cálculo de insalubridade, horas 
extras, soma de cartões ponto; 
 
Preferência que more em Parobé ou Taquara. 
 
Salário + Benefício faculdade 
Interessados encaminhar o currículo com foto e pretensão salarial para 
contabilparobe@bol.com.br. 
 

 
 

Escritório contábil de Três Coroas seleciona profis sional para escrita fiscal e 
auxiliar contábil : 
Vaga disponibilizada: 16/03/2011 

Atividades: (texto da empresa) 
Setor de Escrita Fiscal, auxiliar contábil, e atendimento ao público pelo fone e 
pessoalmente 

Perfil: 
Com motivação para o trabalho, dinâmico(a), ágil com fácil aprendizado, bom 
relacionamento interpessoal, flexibilidade para trabalho em equipe, organização, 
responsabilidade, com boa dicção e expressão; 
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Preferência que more em Três Coroas e de preferência com algum conhecimento de 
trabalho em escritório. 

Salário + Benefício faculdade 

Interessados encaminhar o currículo para  mmella@terra.com.br ou faça contato pelo 
telefone (51)3546-3051. 
 

 
 

Estágio em escritório contábil em Taquara:  
Vaga disponibilizada: 10/03/2011 
 
A área de atuação:  "Fiscal"; 
Sexo feminino; 
Residir em Taquara; 
Precisa estar matriculado. 
Interessadas enviar currículo para: talentos@faccat.br 
 

 
Usaflex seleciona Analista de Controladoria : 
 Vaga disponibilizada: 09/03/2011 
 
Principais atividades:  
• Executar atividades relativas ao orçamento, fechamento gerencial e demais 
processos operacionais de Controladoria, coletando e operacionalizando as 
informações inerentes, emitindo relatórios diversos para verificação do desempenho 
dos negócios nos mercados e empresas e para a tomada de decisões gerenciais. 
Participar na elaboração, interpretação e consolidação do orçamento da organização, 
compilando dados, analisando informações como valores e rateios (negócios, 
mercados e empresas), emitindo relatórios, divulgando- os aos diversos setores da 
empresa; 
• Executar o fechamento mensal das informações gerenciais atentando para os 
prazos de divulgação das informações e garantindo que as demais áreas da empresa 
também cumpram estes prazos. 
• Participar na elaboração de relatórios gerenciais consolidados e demonstrativos 
diversos que reflitam a situação econômico-financeira da empresa, e permitam 
acompanhar a evolução de seu ponto de equilíbrio; 
 
Perfil do cargo:  
Foco em resultados, planejamento e organização, agilidade, pró-atividade e trabalho 
em equipe. 
 
Requisitos: 
Formação: superior em Ciências Contábeis ou Administração. Experiência em 
atividades ligadas de mesma natureza em empresas de médio ou grande porte. 
 
Etapas do processo seletivo: 
Análise de currículos; 
Entrevistas;  
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Avaliação de potencial. 
 
Horário de trabalho: Administrativo (7:30 – 17:40 segunda-feira a quinta-feira e 7:30 – 
16:40 as sextas-feiras) 
Responsável pela vaga:  
  
Interessados enviar currículos para: siana@usaflex.com.braté o dia: 18/03/2011 
 

 
SANVITRON empresa de automação de Três Coroas selec iona profissional para 
área Financeira:  
Vaga disponibilizada: 04/03/2011 

 
A Sanvitron, com sede em Três Coroas, desenvolve soluções para controle de ponto 
eletrônico e de acesso, otimizando processos através da inovação tecnológica, 
garantindo a excelência. 
 
Requisitos da vaga: 
- Morar em Três Coroas; 
- Maior de 18 anos; 
- Estar cursando ou, formado em contabilidade ou Administração; 
- Iniciativa; 
- Responsabilidade; 
- Comprometimento. 
- Com ou sem experiência; 
 
OBS: Como segunda opção contrataremos um profissional das cidades vizinhas. 
 
Interessados ligar para 51.3546.6600 falar c/Susana, 
ou enviar e-mail para (susana@sanvitron.com) 
 

 
Empresa de Saúde da região seleciona Administrativo  Financeiro  
 Vaga disponibilizada: 04/03/2011 
Perfil: (texto da empresa) 
Residente na região; 
Preferencialmente masculino, de 30 a 40 anos; 
Seja  competente com capacidade de aprendizado inquestionável; 
Bom caráter e de confiança; 
Liderança , criatividade, capacidade de lidar sob pressão; 
Com capacidade de enxergar o todo; 
Capacidade de relacionamento; 
Pró-ativo e com  vontade de crescer; 
Disponibilidade de horário; 
Que saiba dirigir veículos leves. 
  
Conhecimentos: 
Preferencialmente que já tenha trabalhado no setor administrativo e se possível  na 
área financeira , com conhecimento de folha de pagamento e RH , impostos; 



           Credenciada pela Portaria 921, de 07/11/07, D.O.U. de 08/11/07 
 

 
Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

Faculdades Integradas de Taquara  

Domínio do computador em especial do EXCEL. 
  
Informações complementares: 
Salário de R$ 1.500,00 mensais  com possibilidade de acordo com o perfil de ganhos 
futuros, com base em metas financeiras; 
Participação da empresa nos custos pessoais  em plano corporativo de assistência 
médica da UNIMED – Opcional; 
Interessados enviar currículo para  rh@labbompastor.com.br 
 
 

 
A empresa Viação Ouro e Prata seleciona Auxiliar Co ntábil.  
Vaga disponibilizada: 28/02/2011 
  
Atividades: (texto da empresa) 
Executar a rotina de processamento de caixa;  
Realizar o procedimento de extra caixa (bancário, financeiro, folha pagamento e 
controle patrimonial);  
Movimentações de entradas e saídas de estoque;  
Executar a rotina de conciliações (bancárias e demais contas patrimoniais) 
  
Ter experiência anterior na área fiscal (Impostos, DARFS, DIRF).  
Ensino Superior Incompleto - Ciências Contábeis (a partir 3º semestre) 
  
Salário 1500,00 + VT + VR + VA + Plano de Saúde 
Interessados encaminhar o currículo para recrutamento@ouroeprata.com, 
mencionando no assunto: Vaga Aux. Contábil 
 

 
Escritório Contábil da região seleciona candidato p ara Departamento Pessoal.  
Vaga disponibilizada: 24/02/2011 
 
Perfil: (texto da empresa) 
Profissional com experiência comprovada na área, dinâmico, que resida na região, 
ambos os sexos. 
Necessário conhecimento em toda a rotina de Departamento de Pessoal: admissões, 
rescisões, Rais, Caged, DIRF, Folha de pagamento, cálculo de insalubridade, horas 
extras, soma de cartões ponto. 
Salário a combinar. 
Interessados enviar curriculum Contato.contmax@hotmail.com 
 
 
Escritório Contábil de Taquara seleciona : 
Vaga disponibilizada: 10/02/2011 
 
Para atuação na área "Fiscal"; 
Sexo feminino; 
Residir em Taquara; 



           Credenciada pela Portaria 921, de 07/11/07, D.O.U. de 08/11/07 
 

 
Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

Faculdades Integradas de Taquara  

Precisa estar matriculada no Curso de Ciências Contábeis; 
Interessadas enviar currículo para: talentos@faccat.br 
 
 
ARTECOLA seleciona Analista de Controladoria Sênior : 
Vaga disponibilizada: 10/02/2011 
  
Executar atividades relativas ao orçamento, fechamento gerencial e demais processos 
operacionais de Controladoria, coletando e operacionalizando as informações 
inerentes, emitindo relatórios diversos para verificação do desempenho dos negócios 
nos mercados e empresas e para a tomada de decisões gerenciais. Participar na 
elaboração, interpretação e consolidação do orçamento da organização, compilando 
dados, analisando informações como valores e rateios (negócios, mercados e 
empresas), emitindo relatórios, divulgando- os aos diversos setores da empresa; 
Executar o fechamento mensal das informações gerenciais atentando para os prazos 
de divulgação das informações e garantindo que as demais áreas da empresa também 
cumpram estes prazos. Participar na elaboração de relatórios gerenciais consolidados 
e demonstrativos diversos que reflitam a situação econômico-financeira das empresas 
do Grupo, e permitam acompanhar a evolução de seu ponto de equilíbrio; 
Perfil do cargo: Foco em resultados, planejamento e organização, agilidade, pró-
atividade e trabalho em equipe. 
Requisitos: Formação: superior completa em Ciências Contábeis. Experiência em 
atividades ligadas de mesma natureza em empresas de médio ou grande porte. 
Desejável básico de Espanhol 
Etapas do processo seletivo: 
Análise de currículos; 
Entrevistas;  
Avaliação de potencial. 
Horário de trabalho: Administrativo (7:30 – 17:30 segunda-feira a quinta-feira e 7:30 – 
16:30 as sextas-feiras) 
Responsável pela vaga: Letice Ramos 
Interessados enviar currículos para: letice.ramos@artecola.com.br até o dia 
18/02/2011. 
 
 
Empresa Contábil de Igrejinha seleciona:  
Vaga disponibilizada: 08/02/2011 
  
ÁREA CONTABIL (texto da empresa) 
Formação em ciências contábeis, pode ser técnico, não é necessário ter concluído o 
curso de graduação, porém é de extrema importância experiência relevante em toda 
área contabil , lançamentos contábeis, calculo de impostos, balancetes, balanços, 
centro de custo; 
  
ÁREA  DEPARTAMENTO PESSOAL 
Profissional com experiencia na área, que seja dinâmico, comprometido, criterioso e 
organizado , que entenda de legislação trabalhista, parte de segurança do trabalho ; 
  
Ambas as vagas podem ser do sexo masculino ou feminino, e que residem em nossa 
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região (Igrejinha, Taquara, Três Coroas, Parobe, Sairanga, Rolante). 
 
Interessados manter contato com a sra. Ines Sironi inessironi@terra.com.br 
  
Conceituada empresa da região busca identificar no mercado os seguintes 
profissionais para admissão:  
Vaga disponibilizada: 13/01/2011 
  
ANALISTA CONTÁBIL  
- Com experiência em fechamento Contábil, saiba calcular Lucro Real (Lalur), 
Pis/Cofins não cumulativo. 
   Dacon/DCTF/DIPJ/PER-DECOMP. 
   Cursando Ciências Contábeis ou formado. 
 
AUXILIAR CONTÁBIL (2 VAGAS) 
- Com  experiência em Lançamentos Contábeis, noções gerais de contabilidade 
- Esteja cursando Ciências Contábeis. 
  
ESCRITA FISCAL 
- Com experiência em escrita fiscal,  lançamentos de notas fiscais, boas noções de 
ICMS, GIA e SINTEGRA.  
   
AUXILIAR DE DP 
- Com alguma experiência em DP, admissões e demissões... 
   
TELEFONISTA / RECEPCIONISTA 
  
Perfil dos candidatos: 
Pessoas comprometidas com resultados, pró-ativas e com bom relacionamento 
interpessoal. 
 
  
Interessados deverão enviar Currículo para Sra. Patrícia Alves,  
referencialbrasilrh@uol.com.br  , destacando no  assunto “Vaga área Contábil - 
indicação FACCAT”. 
  
 
A Sanvitron está procurando profissionais com ou se m experiência, para 
trabalhar no setor financeiro.  
(emissão de notas fiscais eletrônica, contas a pagar, contas a receber etc...). 
 Vaga disponibilizada: 21/10/10 
 
Requisitos: 
*Morrar em Três Coroas (em segundo plano, será selecionado pessoas de Taquara ou 
Igrejinha). 
*Cursar Contabilidade ou Administração. 
*Disponibilidade para admissão imediata. 
  
Interessados enviar currículo para: (susana@sanvitron.com) ou  entrar em contato pelo 
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telefone: 51.3157.2100 falar c/Susana. 
 
 
A empresa Pólo Contábil de Três Coroas seleciona pa ra o setor de Gestão de 
Pessoas.  
Vaga disponibilizada: 19/10/2010 
 
Perfil do Cargo: 
  
Ambos os sexos; 
Estado civil indiferente; 
Acima de 22 anos; 
Experiência de 3 anos (no mínimo); 
Residente na região de Três Coroas; 
Curso superior completo ou em andamento (preferenialmente na área); 
Disponibilidade de horário; 
Conhecimentos gerais em infomática e office; 
Conhecimentos em legislação trabalhista e previdenciária; 
Carteira de Habilitação B. 
  
Características: 
Pró-ativo(a); 
Flexível; 
Boa dicção e oratória; 
Comunicativo(a); 
Bom relacionamento interpessoal. 
  
Interessasdos manter contato através do e-mail  controladoria@polocontabil.com.br  e 
ou do  telefone (51)3546-3021 
 
 
 
Escritório de Contabilidade de Três Coroas selecion a Auxuliar Contábil:  
 Vaga disponibilizada:19/10/2010 
 
 
Perfil: (texto da empresa) 

• Com motivação para o trabalho, dinâmico(a), ágil com fácil aprendizado, bom 
relacionamento interpessoal, flexibilidade para trabalho em equipe, organização 
responsabilidade, com boa dicção e expressão;  

• Preferencia que more em Três Coroas; 

• Se mulher sem filhos pequenos; 

• De preferência com algum conhecimento de trabalho em escritório; 

• O trabalho oferecido é para setor de Contabilidade com conhecimento mínimo 
em lançamentos abertura de balanço e balancetes, e auxiliando em outros 
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setores como Escrita Fiscal, e atendimento ao público pelo telefone e 
pessoalmente; 

• Se não tiver experiência, será oportunizada a vaga na condição de "Estagiário"; 

• Interessados manter contato pelo telefone  51-35463051 
ou mmella@terra.com.br 

 
 
  
Empresas da região seleciona  para área Contábil:  
Vaga disponibilizada:13/10/2010 
  
Perfil  
Esteja cursando Ciências Contábeis, de preferência com alguma experiência na área 
contábil, o básico; 
Pessoa séria, comprometida, vontade de aprender; 
Local: Escritório Contábil de Taquara. 
Interessados manter contato  referencialbrasilrh@uol.com.br – Telefone  51-3541 7414 
  
  
Empresas da região seleciona  para área Fiscal: 
  
Perfil: 
Esteja cursando Ciências Contábeis , com experiência na área fiscal; 
Pessoa séria, comprometida, bom relacionamento interpessoal e pró-ativa; 
Local: Escritório Contábil de Taquara. 
  
Interessados manter contato  referencialbrasilrh@uol.com.br – Telefone  51-3541 7414 

 
 
 
Indústria de Santo Antonio da Patrulha seleciona Au xiliar Contábil e Auxiliar de 
Faturamento  
Vaga disponibilizada: 09/10/2010 
 
 
Perfil para Auxiliar Contábil 
Ambos os sexos; 
Conhecimentos em rotinas de contas a pagar, contas a receber e lançamentos 
contábeis; 
  
Perfil para Auxiliar de faturamento 
Ambos os sexos; 
Conhecimentos em nota fiscal eletrônica; 
  
Interessados enviarem currículos para rh@allbani.com.br 
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Oportunidade de emprego Escritório Contábil de Paro bé seleciona mais 
um Auxiliar Fiscal/Contábil       
 Vaga disponibilizada: 07/10/2010 
 
Perfil: 
Sexo indiferente; 
Dinâmico, organizado, com iniciativa, habilidade em comunicação; 
Conhecimento básico em Departamento Pessoal 
Residência: Parobé ou Taquara 
Salário a combinar 
Enviar currículo para o e-mail – contabilparobe@bol.com.br 
  
 
Escritório de Contabilidade de Rolante seleciona Au xiliar Contábil:  
 Vaga disponibilizada: 27/09/2010 
 
Perfil:  
Preferencialmente mulher, acima de 25 anos; 
Com experiência em contabilidade e fechamento de balanço. 
Salário a combinar 
Interessados manter contato lamb@tca.com.br ou pelo telefone 51 35471356 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo econômico do Vale dos Sinos seleciona para contratação 
efetiva de "Auxiliar Administrativo/Financeiro" 
Vaga disponibilizada: 09/09/2010 
 
Perfil: 
Ambos os sexos; 
Conhecimentos de Contas a Receber e Contas a Pagar e Tesouraria. 
Interessados encaminhar curriculos para dp.beatriz@grupocartonpack.com 
  
Empresa do Vale dos Sinos seleciona Auxiliar Contábil 
Vaga disponibilizada: 08/09/2010 
 
Perfil 
Alguma experiência na área contábil, preferencialmente que saiba o que é 
patrimônio e que saiba falar sobre o mesmo; 
Conhecimentos básicos em contabilidade e informática; 
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Seja responsável e que tenha iniciativa; 
Ambos os sexos; 
É necessário que resida entre os municípios de: Sapiranga, Nova Hartz e ou 
Araricá. 
Interessados(as) enviar currículo atualizado para rh@hospsbs.com.br 
  
 
 

 
Empresa situada na Região das Hortênsias seleciona ASSISTENTE 
FISCAL: 
Vaga disponibilizada: 02/09/2010 
 
Perfil (texto da empresa) 
* Ensino superior em andamento ou concluído em contábeis ou 
administração; 
* Conhecimento de pacote office; 
* Conhecimento em rotinas fiscais, como legislação IPI, ICMS, ICMS 
Substituição Tributária, PIS, Cofins...   
* Bom relacionamento, dinamismo, iniciativa e disponibilidade de 
aprendizagem. 
  
Interessados encaminhar currículo para contabeisserra@gmail.com 
 
 
  
 
 
 
 
Escritório de Contabilidade da região seleciona candidato(a) a àrea 
de Escrita Fiscal: 
Vaga disponibilizada: 23/08/2010 
  
Perfil 
Experiência na àrea de Escrita Fiscal; 
E ou experiências na contabilização de lançamentos, fechamentos e etc; 
Que tenha experiência de no mínimo 3 anos; 
Que tenha facilidade de comunicação e dominio da função. 
  
Interessados enviar Currículo para sandracontab25@hotmail.com.  
Será feita uma seleção prévia via do Currículo, após será marcado 
entrevista. 
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Escritório de Contabilidade da região seleciona candidato(a) a àrea 
de Escrita Fiscal: 
 
Vaga disponibilizada:  23/08/2010 
Perfil 
Experiência na àrea de Escrita Fiscal; 
E ou experiências na contabilização de lançamentos, fechamentos e etc; 
Que tenha experiência de no mínimo 3 anos; 
Que tenha facilidade de comunicação e dominio da função. 
  
Interessados enviar Currículo para sandracontab25@hotmail.com.  
Será feita uma seleção prévia via do Currículo, após será marcado 
entrevista. 
 
 
Escritório de Contabilidade em Taquara seleciona  "Auxiliar de 
Escritório"  
Vaga disponibilizada: 20/08/2010 
Perfil 
Sexo: Masculino 
Possuir habilitação de moto para realizar serviços de entrega e coleta de 
 documentos; 
Boa apresentação; 
Ter bom relacionamento interpessoal; 
Conhecimento básico em informática (Word e Excel e outros); 
Ser atencioso, paciente e educado; 
Que tenha já conhecimentos básicos em rotinas de escritório ou tenha interesse 
em aprender; 
Remuneração a combinar; 
Residir em Taquara/RS ou cidades vizinhas; 
Interessados, enviar currículo atualizado com foto para: 
lurdesmrs@hotmail.com 

 
 

Candemil Motos - Concessionária Honda seleciona:  Aux-financeiro 
 Vaga disponibilizada: 17/08/2010 
  
Perfil: (texto da empresa) 
Lealdade e comprometimento com a empresa; 
Organização pessoal; 
Atitude pró-ativa para desafios; 
Flexibilidade (jogo de cintura); 
Empatia com o público;  
Facilidade e destreza com serviços burocráticos; 
Disposição para assimilar normas e métodos; 
Relacionamento interpessoal bom com equipe de trabalho. 
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Nota: 
Trabalhamos de segunda a sexta-feira  e sábado ate o meio dia. 
O valor inicial oferecido pela empresa com o quebra de caixa e de R$ 750.00 
(Setecentos e cinqüenta reais). 
Interessados manter contato com  sra. Adriana Dettenborn 
adm.vendas@candemil.com.br , telefone 051-3541-0005. 
  

 
CALÇADOS BIBI, Parobé/RS  seleciona  "Analista de Faturamento e 
Logística" (Área Comercial) 
Vaga disponibilizada: 17/08/2010 
  
ATRIBUIÇÕES: 
-         Faturamento; 
-         Monitoramento de entrega de pedidos com datas de entregas 
especiais junto com transportadora; 
-         Atendimento lojista e representante por fone, fax e e-mail  
-         Atendimento e avaliação prestadores de serviços (transportadoras); 
  
COMPETÊNCIA: 
-          Pro-atividade; 
-          Ser entusiasmado (a); 
-          Planejamento e organização de suas atividades; 
-          Ser atencioso (a), paciente e educado; 
-          Ter bom relacionamento interpessoal; 
-          Negociação; 
  
 
CONHECIMENTOS: 
-          Graduação em andamento ou concluído em Ciências Contábeis; 
-          Noções básicas de informática (Usuário); 
-          Noções de Atendimento; 
-          Boa Leitura, escrita e conversação em português 
  
PS: é fundamental ter conhecimentos em ciências contábeis. 
Nota: Os interessados enviar currículo para e-mail josi@bibi.com.br 
  

 
 

A  Faccat seleciona PROGRAMADOR - Núcleo de Sistemas 
Administrativos FACCAT 
Vaga disponibilizada: 17/08/2010 

Descrição do Cargo - Programador pleno. Atuará na programação e 
manutenção de sistemas para a área financeira. 
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Requisitos: 
- Experiência no desenvolvimento de sistemas PHP com Banco de Dados 
(SQL) 
- Sistema Operacional Linux. 
  
Desejável: 
- JavaScript 
- Sistemas de controle de versão (SubVersion) 
- Modelagem UML e ER 
  
Contratação: CLT + Disciplinas  
Turno INTEGRAL 
Local de Trabalho: Núcleo de Sistemas Administrativos - FACCAT - Taquara  
/ RS 
Interessados enviar currículo atualizado para gestaodepessoas@faccat.br  
informando a pretensão de remuneração. 

 
 

Empresa conceituada da região seleciona: 
Vaga disponibilizada: 04/08/2010 
  
Analista Contábil 
- Com experiência em fechamento Contábil, saiba calcular Lucro Real 
(Lalur), Pis/Cofins não cumulativo. 
 Dacon/DCTF/DIPJ/PER-DECOMP. 
 Cursando Ciências Contábeis ou formado. 
  
 
Auxiliar Contábil 
- Com  experiência em Lançamentos Contábeis, noções gerais de 
contabilidade 
- Esteja cursando Ciências Contábeis. 
  
Escrita Fiscal 
- Com experiência em escrita fiscal,  lançamentos de notas fiscais, boas 
noções de ICMS, GIA e SINTEGRA.  
  
Pessoas comprometidas com resultados, pró-ativas, com bom 
relacionamento interpessoal completam com o perfil desejado. 
  
Interessados enviar Currículo para  referencialbrasilrh@uol.com.br  aos 
cuidados da sra. PATRICIA ALVES. 

 
Empresa  de fomento mercantil de Igrejinha seleciona Secretária: 
Vaga disponibilizada: 27/07/2010 
Perfil: 
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Sexo feminino; 
Pessoa que goste de trabalhar com atendimento ao público; 
Que tenha iniciativa e bom relacionamento com pessoas; 
Conhecimentos de informática; 
Trabalhará com solicitações e simulações de empréstimos; 
Salário fixo + Comissões. 
Interessados manter  contato com  rfagundes@faccat.br 

 
 
 
A LALUR Informática, empresa que Desenvolve e Comercializa 
Softwares de Gestão Fiscal e Contábil, localizada em Taquara,  está 
admitindo pessoal para a área de Atendimento ao Cliente (Suporte). 
 Vaga disponibilizada: 26/07/2010 
 Necessário estar cursando Ciências Contábeis; 
Interesse de trabalhar com softwares ligado a área fiscal e contábil; 
 Facilidade de comunicação com o cliente - telefone e e-mail; 
Conhecimentos em Informática - básica. 
Interessados enviar currículo para o e-mail: orlando@lalur.com.br 

 
Empresa calçadista de Três Coroas seleciona Auxiliar para área de 
CUSTOS: 
Vaga disponibilizada: 26/07/2010 
Perfil (texto da empresa) 
Pessoa que goste de lidar com cálculos; 
Aberto a novos aprendizados; 
Noções de calçados; 
Experiência em Custos(mínimo de 6 meses); 
Sexo: ambos. 
Interessados enviar currículo para  selecaospt@gmail.com 
  

 
Empresa metalúrgica de Parobé seleciona Auxiliar Administrativo: 
 Vaga disponibilizada: 14/07/2010 
 
Perfil (texto da empresa) 
- Residir em Parobé; 
- Sexo feminino, de preferência; 
- Estar cursando Ciências Contábeis; 
- Desejável, mas não obrigatória, alguma experiência na área; 
- Jovem e com vontade de aprender; 
- Responsável, assíduo, cuidadoso com local e pertences de trabalho. 
Interessados manter contato com srta. Ana, telefone: (51) 9135-2334  
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Escritório de Advocacia de Alziro Machado e Leandro Liskoski de 
Taquara seleciona  Auxiliar Administrativo Financeiro: 
Vaga disponibilizada: 08/07/2010 
 
Perfil 
Ambos os sexos; 
Não há necessidade de experiência profissional; 
Possua facilidades para trabalhar com números. 
Os interessados deverão entrar em contato pelo fone 3541 3414 ou pelo e-
mail nandokollet@gmail.com com Nando Kollet. 

 
 
 

Empresa metelurgica de Taquara seleciona auxiliar administrativo. 
 Vaga disponibilizada: 06/07/2010 
 
 Perfil: (texto da empresa) 
- Sexo masculino; 
-Com disponibilidade para trabalhar no interior de Taquara; 
-Que tenha bons conhecimentos em informática; 
-Que seja ágil, esperto e que aprenda facil 
-Que tenha já conhecimentos em rotinas de escritório; 
-Que seja comunicativo; 
-E queira aprender.. 
Os interessados devem  enviar curriculo para comercial@forjamix.com.br 

 
 
 
Empresa de Taquara seleciona Auxiliar Administrativo: 
Vaga disponibilizada:  25/06/2010 
Perfil: 
 
Sexo Feminino 
Estar cursando Administração ou Ciências contábeis (preferencialmente a 
partir do 4º semestre) 
Possuir conhecimento sobre Fluxo de caixa. 
Conhecimento em informática 
Residir em Taquara, Parobé ou Igrejinha. Preferencialmente em Taquara 
Características desejadas: 
Pró-Ativa 
Responsável 
Organizada 
  
Disponibilidade para contratação imediata. 
Interessados enviar currículo para daniela@fracionatta.com.br 
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Polo Contábil de Três Coroas seleciona Auxiliar Contábil: 
Vaga disponibilizada : 23/06/2010 
Perfi (texto da empresa) 
Sexo: Independente 
Estado civil: Independente 
Formação: Cursando superior (preferência por Contábeis) 
Idade: Acima de 21 anos 
Residência: Três Coroas, Igrejinha ou Taquara 
Experiência na área: no mínimo 1 ano 
Conhecimentos em informática 
Pró-ativo 
Os interessados devem enviar o currículo  via e-mail para 
contratocontabilidade@gmail.com. 
 

 
Indústria de Calçados da região selecionada  “Auxiliar do PCP” 
Vaga disponibilizada: 16/06/2010 
Perfil 
Sexo Feminino; 
Acima de 18 anos; 
Tenha noções de PCP; 
Tenha noções de calçados (não precisa ter trabalhado na fabricação apenas 
saber diferenciar algumas peças que compõe o calçado) 
Educada; 
Responsável; 
Postura; 
Salário: R$ 1.000,00 
Interessados manter contato com sra. Sirlei  si.arte@hotmail.com 
 
 
 
M&C Contabilidade e Assessoria Ltda seleciona Auxiliar Contábil: 
Vaga disponibilizada: 15/06/2010 
Atividades: Preenchimento de DCTF, DACON, DIPJ e elaboração de contrato 
social e alterações contratuais. 
Conhecimento em contabilidade e estar cursando Ciências Contábeis. 
Sexo feminino 
Salário: R$700,00 
Convênio com a ACI de Novo Hamburgo 
Contato pelo e-mail cristiano@tca.com.br ou pelo telefone (51)3542-2575 
com Cristiano. 
 

 
Calçados Beira Rio seleciona: 
ANALISTA CONTÁBIL 
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Vaga disponibilizada:01/06/2010 
Requisitos: 
Estar cursando Ciências Contábeis ou formado 
Conhecimento geral na area contábil. 
Interessados encaminhar currículos para rh@beirario.com.br 

 
 

Escritório de Contabilidade seleciona: 
Encarregado de Departamento Pessoal 
Vaga disponibilizada: 26/05/2010 
Perfil 
Boa apresentação; 
Goste de trabalhar com público; 
Conhecimentos de rotinas de Pessoal e Trabalhistas; 
Conhecimentos em informática (Word e Excel e outros); 
Sexo: Indiferente; 
Local de trabalho: Igrejinha; 
Remuneração:  a combinar 
Interessados, enviar currículo atualizado com foto para: 
piolyevan@terra.com.br 

 
 
Assistente Comercial – Consultoria 
Vaga disponibilizada: 12/05/2010 
Exigências: Conhecimento em comercialização no ramo de LOGISTICA e 
Consultoria; Conhecimento em comercialização de serviços de contabilidade, 
departamento pessoal, consultoria tributária; Conhecimento em 
Comercialização de serviços, contratos e projetos.  
Atividades: Logística Comercial da compra e venda de soluções, como 
cotação, propostas, pedidos serviço e planilhas de controle; Contato com 
clientes e prestadores de serviço.  
Benefícios: À combinar  
Contato: cleberbado@terra.com.br  
Local de trabalho: Grande Porto Alegre e Serra – RS.  
  
 
Assistente Comercial – Software 
Vaga disponibilizada: 12/05/2010 
Exigências: Pleno conhecimento em comercialização de software (Sistemas 
Operacionais, TMS); Pleno conhecimento sistemas integrados via internet; 
Comercialização de serviços,  contratos e projetos;  
Atividades: Prospecção comercial na área de TI; Acompanhamento pré e 
pós-venda; Visita a clientes e acompanhamentos em projetos comerciais; 
Qualificações e certificações tanto do indivíduo quanto da empresa; Domínio 
e controle das políticas de licenciamento de software e hardware dos 
fabricantes; Logística Comercial da compra e venda de soluções/produtos de 
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TI, como cotação, propostas, pedidos de compra, entrega e planilhas de 
controle; Devoluções e trocas de mercadorias, correções de operações como 
notas fiscais; Contato com clientes, distribuidores e fabricantes.  
Benefícios: À combinar  
Contato: cleberbado@terra.com.br  
Local de trabalho: Grande Porto Alegre e Serra – RS.  

  

Auxiliar Contábil  

Vaga disponibilizada:12/05/2010 
Exigências: Conhecimento em lançamentos de notas fiscais de serviço e 
compra de produtos, retenções de impostos; Conhecimento das legislações 
vigentes; Lançamentos financeiros de contas a pagar e receber; Conciliação 
bancária;  

Benefícios: À combinar  

Contato: cleberbado@terra.com.br  

Local de trabalho: Igrejinha – RS. 

 
 
Empresa da região: Seleciona  
ANALISTA FISCAL 
Vaga disponibilizada:12/04/2010 
Perfil (texto da empresa) 
Experiências na área fiscal; 
Ambos os sexos; 
Estar cursando Ciências Contábeis 
Interessados deverão enviar Currículo atualizado para: e-mail:  
rh@beirario.com.br 

 
  
Empresa de Taquara, seleciona: 
Auxiliar de Escritório – EFETIVO - Contratação imediata 
Vaga disponibilizada:29/04/2010 
Perfil: 
Sexo feminino 
Estudante de Curso Superior 
Que goste de trabalhar diretamente com contato interpessoal 
Comunicativa 
Com boa apresentação 
Com conhecimento de Word e Excel 
Benefícios: 
Auxílio Faculdade 100% 
 Os interessados deverão encaminhar currículo para selecaospt@gmail.com.  
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Empresa calçadista, localizada em Três Coroas, seleciona: 
Vaga disponibilizada:29/04/2010 
1-  Auxiliar Contábil: 
Perfil: 
Sexo feminino 
Estudante de curso superior  
Noções de escrita fiscal  
Boa capacidade de concentração 
Interesse de aprender 
  
2- Auxiliar Depto Pessoal 
Perfil 
Sexo feminino 
Estudante de Curso Superior 
Noções de Rotinas de DP 
Perfil comunicativo 
Que goste de trabalhar diretamente em contato interpessoal 
Interesse em aprender 
  
As duas vagas possuem: 
Salário Compatível com a função 
 Benefícios: 
Vale-transporte 
Auxílio Faculdade (Faccat) 
 
Os interessados deverão encaminhar currículo para selecaospt@gmail.com. 
 
A empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda seleciona Auxiliar 
Contábil na área Fiscal. 
Vaga disponibilizada:26/04/2010 
- Sexo feminino; 
- Conhecimentos na elaboração de livros fiscais (ICMS) GIA; 
-Resida na região. 
- Salário a combinar 
Os interessados devem contatar o sr. Wanderlei Fries, 
wanderlei@prativita.com.br 
 
 
A empresa Prescon Contabilidade de Parobé seleciona Auxiliar de 
Recursos Humanos 
Vaga disponibilizada: 26/04/2010 
- Morar em Taquara ou Parobé 
- Com conhecimento em RH(admissões, rescisões, folha de pagamento) 
- Capacidade de dialogar com o cliente 
- organização e atenção 
-Salário de R$800,00 a 1000,00 
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os interessados deve manter contato com a sra. Patricia  Marmitt 
Prescon Contabilidade – Telefone (51) 3543-4035 pmmarmitt@terra.com.br 
ou pmmarmitt@hotmail.com 
 

 
 

Supervisor da Escrita Fiscal para a Famastil de Gramado: 
Vaga disponibilizada: 22/04/2010 
- Formação em contábeis (concluído ou em andamento); 
- Conhecimento e prática nas rotinas de escrita fiscal; 
-Conhecimento de legislação (regulamento ICMS, IPI, e legislação de modo 
geral – acompanhamento;...); 
-Domínio de informática; 
-De prefêrencia, que tenha disponibilidade para morar em Gramado ou na 
região; 
- Salário: compatível com a função. 
 
Interessados podem enviar currículo para: contabil@famastil.com.br ou 
aline@famastil.com.br. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Empresa de Igrejinha seleciona para Auxiliar administrativo e 
financeiro: 
Vaga disponibilizada: 16/04/2010 
Perfil 
Sexo:Feminino 
Com conhecimento em informatica básica 
Que reside em Igrejinha 
Salario a combinar 
Os interessados devem contatar diretamente com o sr. Clério clerio-
antonio@hotmail.com 
 
 


