
 
 
 
 

Vitória, 04 de novembro de 2014. 

A Selecta, empresa de Recrutamento e Seleção, divulga as vagas de emprego 

em aberto, com destaque para vagas: Analista Contábil Financeiro (a), 

Coordenador (a) de Departamento Pessoal, Técnico de 

Manutenção Mecânica, Vendedores. 

Os interessados devem acessar o site: www.selecta-es.com.br e se 

candidatar às vagas de interesse de acordo com o perfil. 

Abaixo, todas as vagas disponíveis: 

 

 Analista Contábil Financeiro(a)  

Escolaridade mínima: Formação Superior Completo em Ciências Contábeis; 

Desejável Pós-Graduação em Contabilidade Empresarial, Gerencial e/ou 

Controladoria e Finanças. 

Principais Atividades: Assessorar o processo de planejamento estratégico e 

construção do orçamento; Realizar e Supervisionar os processos de contas a 

pagar, contas a receber, tesouraria e controladoria; Supervisionar o orçamento 

mensal de receitas e despesas; Apresentar relatório de informações gerenciais 

e cenários futuros da empresa; Gerenciar o fluxo de caixa; Acompanhar a 

execução orçamentária das receitas e despesas; Controlar e assegurar o 

cumprimento das obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias; 

Controlar as obrigações constantes do passivo da empresa; Avaliar 

constantemente os custos operacionais; Acompanhar a elaboração, aprovar e 

apresentar os balancetes bimestrais à Diretoria; Supervisionar e orientar à 

equipe de assistentes quanto à correta alimentação do sistema financeiro da 

empresa; Controlar a integralização de capital social pelos sócios-cooperados; 

Manter alinhamento com a contabilista; Contribuir no planejamento, execução 

e controle econômico, financeiro e contábil da empresa. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Coordenador(a) de Departamento Pessoal  

Escolaridade mínima: Formação Superior Incompleto em Administração, 

Recursos Humanos, Ciências Contábeis e áreas afins.' 

Principais Atividades: Experiência em Departamento de Pessoal com alta 

demanda; Coordenar equipe que executa a folha de pagamento; Conferir e 

coordenar geração de todas as guias da folha; Controle e Confecção de todos 

os benefícios; Conhecimento em sistemas.  

Requisitos: Experiência em Departamento de Pessoal com alta demanda;  

 

 Técnico (a) em Manutenção Mecânica  

Escolaridade mínima: Técnico em Mecânica ou Manutenção Industrial 

Principais Atividades: Elaborar atividades na área de manutenção, 

juntamente com a revisão das pós-atividades; Operar empilhadeiras e 

plataforma elevatória nas atividades de manutenção, também de pontes 

rolantes; Efetuar a execução das ordens de serviços de manutenção mecânica 

dos equipamentos das plantas industriais de acordo com o planejamento 

estabelecido, Solicitar e acompanhar os bloqueios e desbloqueios de 

equipamentos de acordo com os procedimentos de liberação para manutenção; 

Desmontar, reparar e montar equipamentos mecânicos de acordo com as 

atividades previstas nas ordens de serviços, Efetuar serviços de soldagem de 

eletrodos revestidos e corte com o maçarico.  

Requisitos: Necessário possuir CNH “B”; Conhecimento em hidráulica, 

pneumática, ajustagem; Desejável curso de Operador de Empilhadeira; NR 10; 

NR 33; NR 35; NR 20. Necessário experiência na área Industrial. Horário de 

Trabalho: 07:40 às 16:40h - 08:00h diárias (Segunda a Sexta)' 

 


