
Título Engenheiro Civil  

Cidade/Estado/País Araraquara/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.   

Descrição 

Analisar mensalmente as variações de custo do orçamento da obra através 
do auxílio dos relatórios gerenciais extraídos pelo software MEGA para 
estabelecer a perspectiva do custo final do empreendimento; Acompanhar 
mensalmente o consumo dos principais materiais utilizados na obra através 
do controle de entrada, saída e estoque dos insumos com o objetivo de 
estabelecer e monitorar os índices de perdas e consumos dos 
empreendimentos; Acompanhar e liberar as medições dos serviços através 
do controle de pagamento com finalidade de eliminar pagamentos 
indevidos; Aprovar a solicitação dos materiais, equipamentos e serviços 
necessários para a execução da obra através do software MEGA para 
garantir a assertividade da contratação em relação a quantidade, preço 
unitário e apropriação orçamentária; Realizar o acompanhamento semanal 
e mensal do cronograma físico/financeiro alertando para eventuais desvios 
no planejamento inicial; Acompanhar e alertar à obra junto aos prazos de 
contratação de empreiteiros e materiais junto ao setor de suprimentos; 
Desejável experiência com obras de Minha Casa Minha Vida / 
Conhecimento em Excel / MS Project será um diferencial  

Área Orçamentos, Planejamento  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-planejamento-e-
controle-araraquara-27423  

 

Título Engenheiro Civil  

Cidade/Estado/País São José do Rio Preto/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Salário compatível com o mercado Seguro de Vida, Plano de Saúde e 
odontológico Vale refeição (R$ 33,00/dia trabalhado) Vale transporte 
Gympass Ambiente descontraído e amigável   

Descrição 

Irá preparar e elaborar cartas convites, coletas de preços, desenvolvimento 
de fornecedores de materiais diretos, indiretos, equipamentos e peças 
especiais conforme amostras ou desenhos para a implantação de 
adultoras: estações elevatórias, obras civis, hidromecânicas e 
eletromecânicas; Definir e negociar a melhor opção para compra, 
atendendo as demandas internas, acompanhando os prazos de entrega 
dos equipamentos, materiais e serviços contratados conforme planejado: 
prazo, custo e qualidade; Desenvolver negociações junto a fornecedores e 
com equipe de suprimentos, criando condições comerciais adequadas de 
custo e prazos, de forma a garantir resultados, assegurando menor custo 
de aquisição, racionalização de estoques e melhor qualidade; Atender e 
gerenciar o orçamento das categorias assignadas em relação ao Plano de 
Negócio; Capacidade de Entendimento e monitoramento de KPIs; Gestão 
de Múltiplos Clientes internos com demandas e necessidades distintas; 
Buscar e efetivar parcerias duradouras com fornecedores estratégicos; 
Analisar solicitações de compras de materiais e equipamentos através dos 
pedidos de compras autorizados. Profissional com Superior Completo; 
Profissional de Compras de grande volume e valor; Excel avançado; Bom 
relacionamento e senso de urgência mandatórios. Algumas coisas 
importantes, mas não essenciais Ter atuado em Centro de Serviços 
Conhecimentos no ERP Protheus Ter atuado no ramo de Saneamento ou 
Construção Engenheiros terem atuado com compras de grande volume e 
valor, aquisições de materiais e/ou serviços, e Compradores experientes 
em Obras, serão diferenciais Todas as nossas oportunidades estão 
disponíveis também para PCDs.  

Área Compras / Suprimentos  



Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-suprimentos-
senior--capex-sao-jose-do-rio-preto-27422  

 

Título Engenheiro Eletrônico  

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 6.000,00  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 
Convênio com Farmácia, Vale Transporte  

Descrição 
Instala, opera e faz manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. 
Conhecimentos em microcontroladores, eletrônica potência, conversores 
chaveados. 

Área Manutenção  

Cursos Graduação em Engenharia Eletrônica   

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-eletronico-sao-
paulo-27421  

 

Título Engenheiro de Alimentos  

Cidade/Estado/País Cosmópolis/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.   

Descrição 

Buscamos um(a) profissional para atuar com gestão da área Controle da 
Qualidade, com foco em Controle de Qualidade Microbiológico, diferencial 
vivência em laboratório de controle de qualidade físico-químico, em 
empresas do segmento agroquímico, alimentícia ou farmacêutica. Para 
essa posição é necessário possuir: Graduação completa nas áreas de 
Ciências Biológicas, Química, Farmácia, Engenharia de Alimentos ou 
Engenharia de Processos Imprescindível vivência com gestão de pessoas, 
gestão de processos e elaboração de procedimentos; Conhecimento em 
desenvolvimento e validação de método para análises de controle de 
qualidade microbiológica; Experiência em gestão de laboratório de Controle 
de Qualidade Microbiológico, desejável conhecimento em análises de 
controle de qualidade físico-químico; Diferencial conhecimento em Garantia 
de Qualidade;  

Área Qualidade, Químico  

Cursos Graduação em Engenharia de Alimentos  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-de-controle-de-
qualidade--microbiologico-cosmopolis-27420  

 

Título Arquiteto  

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
VR ou VA, VT, Assistência Médica, Assistência Odontológica e Seguro de 
vida.  

Descrição 

Responsável pela célula de levantamentos, buscando o controle de 
qualidade e prazo dos gestores, visando atender as necessidades do 
cliente. Planejamento logístico dos processos acionados pelo cliente, 
coordenando a equipe de campo e terceiros contratados pelo processo de 
aquisição. 



Área Planejamento, Processos  

Cursos Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-arquitetura-sao-
paulo-27419  

 

Título Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Cidade/Estado/País Caieiras/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Assistência médica Assistência odontológica Cesta básica Cesta de natal 
Convênio com empresas parceiras Participação nos Lucros ou Resultados 
Vale-refeição Vale-transporte   

Descrição 

Este profissional será responsável por: Elaborar normas e procedimentos e 
recomendar medidas relativas à prevenção de acidentes;Cuidar da higiene 
e segurança do trabalho das unidades; Assessorar a elaboração de 
programas de treinamento de higiene, segurança e prevenção de 
incêndios; Realizar vistorias periódicas às instalações da empresa, a fim de 
identificar / corrigir condições inseguras de trabalho; Responsável pelo 
SESMT e por coordenar a elaboração e acompanhamento de programas 
legais como PPRA, PCMSO, PPP, etc.; Acompanhar e orientar as ações da 
CIPA, Brigada de Emergência e campanhas de saúde e segurança na 
empresa; Promover pesquisas e atualizações na utilização de EPIs, 
Coordenar as atividades e planejar as necessidades da equipe de 6 
Técnicos de Segurança do Trabalho. Para participar do processo seletivo é 
necessário ser Engenheiro de Segurança do Trabalho, domínio das 
Normas de Segurança e legislação vigente e conhecimento no Pacote 
Office.  

Área Segurança do Trabalho  

Cursos Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-de-seguranca-do-
trabalho-caieiras-27417  

 


