Os interessados poderão filtrar as vagas por área de atuação
Cada interessado deverá guardar o código da vaga que lhe interessou para preencher o formulário de inscrição

IES

Cidade

Empresa

Área

Cursos

Descrição da Vaga
Código
Cadastro, contabilizações e lançamento de notas fiscais;
Arquivamentos de documentos empresariais; Emissão de
guias para recolhimento de impostos municipais,
DV10700
estaduais e federais; Elaboração de controle de entrega de
documentos.

UNICAP

Recife

DROGAFONTE LTDA

CONTABILIDADE

Ciências Contábeis

UNICAP

Recife

D&D Angeiras Distribuidora de
Alimentos Recife LTDA

ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS

Administração

Análises comerciais e auxílio direto a equipe de vendas

DV10701

UNICAP

Recife

CESAR

CONTROLADORIA

Ciências Econômicas;
Ciências Contábeis

Atividades operacionais ou de planejamento no
departamento financeiro: contas a pagar, recebimentos,
fluxo de caixa, processos financeiros e/ou contábeis.

DV10702

UNICAP

Recife

Farmacia Roval de Manipulacoes Ltda ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Administração

Auxílio em atividades administrativas; Elaboração de
controles e planilhas; Acompanhamento de entrada e
saída de documentos; Acompanhamento de fluxo de
caixa, contas a pagar e a receber.

DV10703

Administração

Controle de contas a receber, emissão de boletos, notas
fiscais eletrônicas, atendimento ao cliente, trabalhar com
DV10704
relatórios e planilhas e demais atividades relacionadas
(faturamento para fechamento mensal)

Sem Preferência

Preenchimento de planilhas, análise financeira e cobrança. DV10705

UNICAP

Recife

CASA GRANDE ENGENHARIA LTDA

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

UNICAP

Recife

M D EDUCACIONAL LTDA

FINANÇAS

UNICAP

Recife

SOLLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA

ADMINISTRATIVO

Administração

Auxílio em atividades administrativas; Elaboração de
controles e planilhas; Acompanhamento de entrada e
saída de documentos; Receber e remeter
correspondências e documentos; Atualizar arquivos e
cadastros da empresa.

DV10706

ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Responsável pelo atendimento telefônico e suporte de
vendas aos clientes; Auxílio no atendimento aos
fornecedores e clientes para solucionar eventuais
problemas; Calcular tarifas simples e pacotes de lazer;
Auxiliar nas informações aos clientes sobre reservas
solicitadas: voôs, cias aéreas, vistos, vacinas, hotéis,
Administração;
transfer, locação de carro e seguros; Auxílio na checagem DV10707
Turismo; Comunicação
das condições e procedimentos operacionais dos
fornecedores; Auxílio na divulgação dos produtos, serviços
e procedimentos operacionais oferecidos pela empresa;
Manuseeio de ferramentas e procedimentos de trabalho
utilizados; Entrega e retirada de documentos junto aos
clientes e fornecedores; Auxílio em atividades internas.

Recife

FLUID MASTER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA

COMERCIAL

Administração,
Ciências Econômicas; Acompanhamento de vendas, pós vendas e cadastro de
Ciências Contábeis ou clientes.
Engenharias

Recife

ATACADO CONSTRUÇÃO LTDA

FINANÇAS E/OU FISCAL

Recife

CLELTUR AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA

UNICAP

UNICAP

UNICAP

DV10708

Administração;
Atuar na área financeira de forma geral (contas à pagar e à
Ciências Contábeis; receber), conciliação bancária, fiscal (tributação e
DV10709
Ciências Econômicas alíquotas).

