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• Escolas e Faculdade: 11     4446-6342
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• Faculdade: 11 4596-6990

J U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A Í

• Ensino Fundamental - de 1º ao 9º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Médio, Ensino Médio

integrado ao Curso Técnico

(Administração, Informática e

Designer de Interiores): 11 4527-

3454

• Técnico de Química: 4527-3453

• Secretaria dos cursos de Ciências

- Habilitação em Biologia, Políme-

ros,     Comércio Exterior, Gestão

Ambiental, Letras e Matemática: 11

4527-3456

• Secretaria dos cursos de Enferma-

gem, Farmácia, Psicologia, Nutrição

e Processos Químicos: 11 4527-3457

• Secretaria dos cursos de Ciências

Contábeis e de Administração: 11

4588-4452

• Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas,

Automação Industrial, Engenharia

de Alimentos, Engenharia Civil,

Engenha-ria Eletrônica, Engenharia

Química, Engenharia de Produção     e

Redes de Computadores: 11 4588-

4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia,

Fisioterapia, Terapia Ocupacional,

Logística, Marketing e Sistemas de

Informação: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e

Extensão Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica -

Assistência Judiciária Gratuita: 11

4527-3449

• Mediação em Direito de Família:

11 4527-3447

• Núcleo de Prática Jurídica -

Juizado Especial Cível: 11 4527-3448

• NEMP - Núcleo de Empregabilida-

de: 11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e

Clínica de Saúde: 11 4527-3452

A escolha certa faz toda diferença
 Escolher uma profissão nos dias atuais não é tarefa fácil. É necessário levar em conta uma série de aspectos

como aptidão para a função desejada, identificação com o cargo pretendido, campo de atuação e remuneração,
entre outros fatores. É comum observar casos em que o jovem ingressa em uma área, porém acaba não se encon-
trando. Com isso a insatisfação toma conta do cidadão e o trabalho não rende o esperado. Com o objetivo de
colaborar com o adolescente, são realizados eventos que tem a intenção de orientá-lo na opção mais adequada
para o futuro profissional. Recentemente o Espaço Cidadania, em Várzea Paulista, foi sede da 3ª Fei Fest (Feira de
Profissões). A iniciativa, organizada pelo Cursinho Estudantil Social, teve a participação da Faculdade Padre Anchi-
eta de Várzea Paulista através de estande montado no local e professores que ministraram palestras para os estu-
dantes da rede estadual. Além disso, alunos da instituição procuraram tirar as principais dúvidas dos jovens escla-
recendo detalhes de cada curso da faculdade. Esse é um dos assuntos em destaque desta edição do “Em Foco”.
Matéria sobre o tema pode ser encontrada na página 3. Na sequência (página 4) o leitor conhecerá o estudante de
Pós-Graduação em Desenvolvimento de Sistemas em Java do UniAnchieta, Eduardo Galbieri, que apresentará artigo
durante participação no XII Encontro Latino Americano. O trabalho, coordenado pelo professor Juliano Schimiguel, é
resultado do desenvolvimento do TCC realizado pelo aluno. Com o tema “Uma proposta de arquitetura para sistemas
de comercialização de títulos de capitalização através do short message service”, o artigo surgiu da oportunidade de
concretização da ideia de construir um canal de comercialização de títulos de capitalização usando serviços de
comunicação móvel.  Já a população de Várzea Paulista ganhará em breve unidade do Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O acordo para a vinda da instituição a cidade teve o apoio da prefeitura,
Associação Comercial e Empresarial e Faculdade Padre Anchieta (página 5). A proposta do serviço é de orientar e
informar pessoas interessadas em abrir a própria empresa, empresários que buscam a melhoria dos seus negócios
e capacitação em gestão.  Estudantes do UniAnchieta e população em geral poderão assistir na terça-feira (dia 28)
o filme “Utopia e Barbárie”. A exibição será realizada no anfiteatro do campus Professor Pedro C. Fornari a partir das
19h30. Trata-se de um documentário em longa metragem que retrata a história da Segunda Guerra Mundial (página
6). A página 7 é dedicada ao professor de Ciências Econômicas, Marino Mazzei Júnior, que foi indicado pelo Conselho
Regional de Economia de São Paulo (Corecon), ao prêmio Medalha Ministro Celso Furtado. O prêmio é considerado
um dos mais importantes da área e o profissional é o primeiro da região a ser lembrado. O Nemp (Núcleo de
Empregabilidade e Relações Empresariais) ocupa a página 8. No total são oferecidas mais de 70 vagas de emprego
e estágios para alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Desejamos a você um bom domingo
e uma ótima semana.
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Estudantes de esco-
las estaduais de Várzea Pau-
lista participaram, no Espa-
ço Cidadania, da 3ª Fei-Fest
(Feira de Profissões). O
evento, realizado nos dias
16 e 17 de agosto, contou
com a coordenação do CES
(Cursinho Estudantil Social),
uma ONG sem fins lucrati-
vos. No local alunos tiveram
acesso a informações de di-
versas instituições de Ensi-
no Superior de Jundiaí e re-
gião, entre elas da Faculda-
de Padre Anchieta. Os jo-
vens puderam visitar estan-
des das universidades
além de assistir palestras
com experientes profissio-
nais. O diretor da Faculda-
de Padre Anchieta de Vár-
zea Paulista, Adilson José
da Silveira, elogiou a ideia
e acredita que a iniciativa
colaborou para tirar dúvi-
das dos estudantes que
pretendem cursar a gradu-
ação. “Avalio como um su-
cesso muito grande. Só no
nosso estande passaram
por noite cerca de 300 ado-
lescentes dos segundos e
terceiros anos do Ensino
Médio. Muitos deles fica-
ram interessados no traba-
lho realizado pela institui-
ção”, declarou. Segundo
ele, os alunos mostraram
interesse com a filosofia de
ensino da faculdade. “Eles
perguntaram e esclarece-
ram as principais dúvidas.
Os adolescentes quiseram

saber mais detalhes não só
dos nossos cursos como
também do UniAnchieta,
em Jundiaí”. Adilson expli-
cou ainda que foram esca-
lados universitários da pró-
pria faculdade para orien-
tar os jovens. “Representan-
tes de cada um dos nossos
cursos procuraram atendê-
los da melhor maneira pos-
sível. Assim eles puderam
contar um pouco da experi-
ência da graduação”. Outro
ponto destacado pelo diretor
foram as palestras ministra-
das pelos profissionais. “Vá-
rios dos professores do An-
chieta conversaram com o
público no auditório”.

OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação

Com o apoio da Prefei-
tura de Várzea Paulista, que
cedeu diversos ônibus para
os adolescentes se deslo-
carem até o Espaço Cidada-
nia, vários estudantes fo-

ram visitar o estande da
Faculdade Padre Anchieta
de Várzea Paulista, entre
eles Adriele Fernanda Spa-
rapan, de 16 anos. “Fiquei
curiosa com a proposta e
resolvi dar uma olhada. Pre-
tendo fazer Ensino Superi-
or, provavelmente Enge-
nharia Civil”. Sobre o Anchi-
eta, a jovem disse que já
conhece o trabalho da ins-
tituição e que isso é um
ponto positivo na escolha da
faculdade. “Tenho uma irmã
que faz Enfermagem em Jun-
diaí. Isso sem falar que o meu
cunhado também cursa Enge-
nharia Civil no mesmo local.
Eles passaram as melhores re-
ferências, entre elas de que o
ensino é de qualidade”.

Já as amigas Luana
Tomé da Silva e Lurian Nova-
es da Silva, ambas de 17
anos, destacaram as orien-
tações dadas pelos universi-
tários. “Fiquei interessada
no curso de Logística. Eles

explicaram cada detalhe do
trabalho desenvolvido pelos
profissionais através da ma-
quete”, afirmou Luana.
“Também gostei muito do
atendimento. Isso só reafir-
mou a minha convicção, pois
já estava com vontade de
fazer Logística”. O jovem Bru-
no Felipe, de 18 anos, foi
outro a visitar o estande da
instituição. “Quero fazer al-
gum curso ligado ao meio
ambiente, acho que esse
campo tem bastante oferta
de serviços”.

MaquetesMaquetesMaquetesMaquetesMaquetes

Os adolescentes que
foram até o espaço monta-
do pelo Anchieta tiveram
acesso a folhetos informati-
vos além de receber brindes
oferecidos pela faculdade. O
atendimento foi realizado
por professores e estudantes
da própria instituição, entre
eles pelos alunos José Ricar-

Faculdade Padre Anchieta
participa da Feira de

Profissões em Várzea Paulista

do de Jesus, Patrícia Carnei-
ro de Jesus e Valéria Apare-
cida Ferreira, todos de Logís-
tica. “Achei muito bacana a
gente poder contribuir com
os jovens. O pessoal ficou
surpreso com o nosso traba-
lho e a qualidade, por exem-
plo, da maquete exposta”,
afirmou José Ricardo. “A
gente gostou demais de vir
até aqui, vimos que vários
deles ficaram interessados
no curso”, explicou Patrícia.
Para aproximar o público da
realidade, os estudantes ti-
veram o cuidado de levar até
o Espaço Cidadania, maque-
tes que representam o dia a
dia de uma empresa. “Mon-
tamos duas delas, uma rela-
cionada a cadeia de perfu-
mes e outra de chocolate.
Procuramos mostrar para
os estudantes o passo a
passo de cada um dos de-
partamentos de uma indús-
tria de Logística”, esclare-
ceu Valéria.

Alunos da instituição orientaram os estudantes da rede estadual de ensino Quem foi até o Espaço Cidadania recebeu informações sobre os cursos
existentes no Grupo Anchieta
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O aluno de pós-
graduação em De-
senvolvimento de
Sistemas em Java
do UniAnchieta,
Eduardo Galbieri ,
participará em outu-
bro do XII Encontro
Latino Americano
de Pós Graduação.
O evento será reali-
zado nos dias 25 e
26 na Universidade
do Vale Paraíba
(Univap), em São
José dos Campos.
Na oportunidade o
estudante apresen-
tará o artigo “Uma
proposta de arquite-
tura para sistemas
de comercialização
de títulos de capita-
lização através do
short message servi-

ce”. Sob a orienta-
ção do professor Ju-
liano Schimiguel, o
material é resultado
do desenvolvimento
do TCC realizado
pelo estudante. “O
tema deste trabalho
surgiu da oportuni-
dade de concretiza-
ção de uma ideia: a
de construir um ca-
nal de comercializa-
ção de títulos de ca-
pitalização usando

serviços de comuni-
cação móvel.  São
serviços similares
àqueles das campa-
nhas promocionais
que vemos diaria-
mente pela TV, o
consumidor partici-
pa de promoções,
faz download de jo-
gos, músicas e mui-
to mais, interagindo
com mensagens de
texto SMS (Short

Message Service)
através de seu dis-
positivo ou telefone
móvel”, explicou Ju-
liano. Segundo ele,
o mercado de capi-
talização vem evolu-
indo significativa-
mente e hoje ofere-
ce uma grande vari-
edade de tipos de
produtos e diferen-
tes formas de paga-
mento para aumen-
tar a eficiência de
sua comercialização
por meio dos diver-
sos veiculos de dis-
tribuição. “Desta for-
ma esse trabalho de
pesquisa pretende
criar um novo canal
de vendas e incluir o
segmento de capita-
lização como uma
novidade no ramo

de serviços basea-
dos em tecnologias
para dispositivos e
telefones móveis.
Baseando-se nos re-
cursos que a plata-
forma Java oferece,
o objetivo geral des-
ta atividade é pro-
por uma arquitetura
de software para sis-
temas de comercia-
lização de títulos de
capitalização atra-
vés de mensagens
de texto SMS”.

Artigo de estudante de Pós-
Graduação será apresentado

em Encontro Latino Americano

ProduçãoProduçãoProduçãoProduçãoProdução

O artigo foi pro-
duzido durante o
mês de julho de
2012. A intenção
tanto do estudante
como do professor é
expor a relevância
do tema do trabalho
de maneira a incen-
tivar a pesquisa
aplicada a tecnolo-
gias de comunica-
ção móvel de dados
e a criação de novos
produtos. De acordo

com Juliano, o XII
Encontro Latino
Americano de Pós
Graduação da Uni-
vap ocorre simulta-
neamente com mais
dois congressos de
iniciação científica
(XVI INIC) e (VI INIC
Junior). “Este é um
grande evento que
reúne oportunidade
para todos, de todas
as áreas do conheci-
mento, visando esti-
mular alunos do en-
sino médio e dos

cursos de graduação
e pós-graduação de
todo o País a apre-
sentarem suas idéi-
as e pesquisas cien-
tíficas”.

O coordenador
do curso de pós-gra-
duação em Desen-
volvimento de Siste-
mas em Java do Uni-
Anchieta é o profes-
sor Mateus Guilher-
me Fuini.

Texto escrito por Eduardo Galbieri (a esquerda na foto) é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso para Pós-Graduação. O
aluno contou com a orientação do professor Juliano Schimiguel.
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Até o final de setem-
bro a população de Várzea
Paulista será beneficiada
com a instalação de uma uni-
dade do Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas). A ini-
ciativa, realizada junto ao
PAE (Posto de Atendimento
ao Empresário), tem o apoio
da Prefeitura local, Associa-
ção Comercial e Empresari-
al e a Faculdade Padre An-
chieta de Várzea Paulista.

O Gerente do Sebrae
de Jundiaí, Alexander Terra
Antunes, conta que a inten-
ção é trazer mais empreen-
dedores para a cidade e fa-
cilitar o acesso de quem já
possuí empresa ou que te-
nha intenção de abrir um ne-
gócio futuramente. “A pro-
posta do serviço será a de

População de Várzea
Paulista ganhará Sebrae

orientar e informar pessoas
interessadas em abrir a pró-
pria empresa, empresários
que buscam a melhoria dos
seus negócios e capacitação
em gestão, além do atendi-
mento para quem pretende
formalizar seu negócio pela
figura jurídica do Empreen-
dedor Individual”, explica Ale-
xander.

Para o Posto de Aten-
dimento ao Empresário fo-
ram escolhidos dois funci-
onários da Prefeitura, que
receberão nos próximos
dias, capacitação por meio
de cursos e palestras minis-
tradas por Agentes do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às
Micros e Pequenas Empre-
sas. O local também terá
ambientação própria, equi-
pamentos de uso eletrôni-

co e placa de identificação
do Sebrae, além de seis
consultores da região que

que virão semanalmente
para prestar consultoria á
empresas e demais.

Colaboração: Assessoria
de Imprensa de Várzea Paulista

Além do prefeito Eduardo Pereira (a direita na foto), participaram do encontro para a vinda da unidade para o
município outras autoridades como o diretor da Faculdade Padre Anchieta de Várzea Paulista, Adilson José da Silveira.
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Estudantes do UniAnchieta
e o público em geral terão a opor-
tunidade de conhecer um pouco
mais do cinema brasileiro na pró-
xima terça-feira (dia 18), às
19h30, quando poderão assistir
o filme “Utopia e Barbárie”. A exi-
bição, que será realizada no anfi-
teatro do campus Professor Pe-
dro C. Fornari, faz parte do proje-
to cultural Brazucah que tem
como objetivo despertar na popu-
lação o interesse por produções
nacionais. De acordo com o agen-
te Thiago Miotta, responsável
pela iniciativa em Jundiaí, a apre-
sentação acontecerá devido ao
retorno gerado pelo projeto. “No
ano passado foram exibidos vári-
os filmes com a maioria das ses-
sões registrando bom público. Por
isso eles resolveram realizar essa
sessão especial”. A expectativa,
segundo o jundiaiense, é manter
o mesmo ritmo de 2011. “Como
as aulas ainda estão no começo
e com apoio da direção e dos pro-
fessores, acredito que os estu-
dantes irão se sentir a vontade
para assistir a sessão de agosto.
No entanto a exibição é aberta a
todos os interessados de Jundiaí
e região. Para os estudantes vale
como atividade complementar e
para os de fora vale como ativi-
dade cultural”.

Após a exibição haverá de-

bate reunindo o público e um con-
vidado em especial. “Contaremos
com a presença do doutor em Eco-
nomia, Paulo de Tarso. Quem qui-
ser participar será bem vindo. A
ideia é discutir os aspectos que
mais chamaram a atenção no fil-
me”.

Projeto Brazucah realiza
sessão especial com

filme “Utopia e Barbárie”

 HistóriaHistóriaHistóriaHistóriaHistória

“Utopia e Barbárie” é um
documentário em longa metra-
gem dirigido pelo cineasta Silvio
Tendler. Para reconstruir o mun-
do a partir da Segunda Guerra
Mundial, o autor passa por Itália,

Estados Unidos, Brasil, Vietnã,
Cuba, Uruguai e Chile, entre ou-
tros países. Em cada um desses
locais documenta os protagonis-
tas da história. O diretor mostra
o fato de maneira não partidária,
entrevistando diferentes pessoas
da sociedade com abordagens
distintas para compor um rico pa-
inel daquela época. “Utopia e Bar-
bárie” levou 19 anos até ser con-
cluído.

BrazucahBrazucahBrazucahBrazucahBrazucah

A Brazucah é uma produto-
ra cultural e agência de comuni-
cação especializada na difusão
de cinema brasileiro. Para divul-
gar a iniciativa, a empresa conta
com o trabalho dos chamados
agitadores culturais que percor-
rem universidades e escolas em
diversos pontos do Estado de São
Paulo. Segundo Thiago, a intenção
é procurar formar massa crítica e
fomentar discussões que envolvam
o dia a dia da sociedade nacional.
“A Brazucah visa a divulgação dos
filmes nacionais, essencialmente
de produções com conteúdo signi-
ficativo e reflexivo para a juventu-
de. Muitos deles não chegam a
nossa cidade por uma série de ra-
zões. Portanto, por serem de qua-
lidade, merecem ser passados e
conhecidos”.
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Um dos economistas
mais conhecidos da região
recebeu a indicação para
a medalha Ministro Celso
Furtado, considerado um
dos principais prêmios do
segmento. O professor de
Ciências Econômicas do
UniAnchieta, Marino Ma-
zzei Júnior, que desenvol-
ve ampla atuação profissi-
onal, soube do fato por
meio da convocação reali-
zada pelo Conselho Regi-
onal de Economia de São
Paulo (Corecon). “Minha
reação foi de surpresa,
mas também de muita hon-
ra, pois sei que precisamos
fazer ou ter feito algo mui-
to especial para essa indi-
cação. E um grande orgu-
lho por estar sendo home-
nageado com a Medalha
do Ministro Celso Furtado,
economista que é a refe-
rência maior no nosso
país”. Segundo ele, para
ser indicado, o conselho
leva em consideração dois
aspectos: ter mais de 30
anos de experiência e de-
senvolver atividade em
prol das ciências econômi-
cas nas áreas acadêmica,
profissional e social. “En-
tendo que o prêmio deve-
se ao constante trabalho
que temos feito como eco-

Professor do UniAnchieta
é indicado a Medalha
Ministro Celso Furtado

nomista, na atividade pro-
fissional, na vida acadêmi-
ca e junto à sociedade,
apresentando a Ciência
Econômica como uma ciên-
cia de conhecimento obri-
gatório às pessoas, pelo
efeito que as decisões eco-
nômicas podem trazer à ro-
tina diária do cidadão”.

Quem é Marino Ma-Quem é Marino Ma-Quem é Marino Ma-Quem é Marino Ma-Quem é Marino Ma-
zzei ?zzei ?zzei ?zzei ?zzei ?

Jundiaiense, econo-
mista, com mestrado na
área pela PUC/SP, Mazzei
trabalhou em várias empre-
sas multinacionais. “Atual-
mente sou consultor na
área econômica e financei-
ra, atuando principalmente
em recuperação de empre-
sas, captação de recursos,
implantação, expansão e
modernização de empre-
sas. Há 15 anos ocupo o
cargo de professor de Eco-
nomia e Finanças e sou pro-
fessor integral no UniAnchi-
eta”, afirmou. Essa é a pri-
meira vez que um profissi-
onal da região é indicado
ao prêmio. “A medalha foi
instituída há pouco tempo
e sou o primeiro a receber
na nossa região. Meus
agradecimentos são para os
que me indicaram para esse

reconhecimento e também
para os que acompanham e
ouvem quando falo de Eco-
nomia”. Para Marino, o prê-
mio representa um reco-
nhecimento do trabalho
desenvolvido há mais de 30
anos. “Também significa um
apoio muito forte para con-
tinuar oferecendo o conhe-
cimento que tenho em mi-
nhas atividades acadêmi-
cas, profissionais e sociais.
Espero que com isso pos-
sam surgir cada vez mais
economistas e pessoas in-
teressadas em trabalhar
nessa área”.

Celso FCelso FCelso FCelso FCelso Furururururtadotadotadotadotado

Celso Monteiro Furta-
do foi um economista bra-
sileiro e um dos mais des-
tacados intelectuais do país
ao longo do século XX. Suas
idéias sobre o desenvolvi-
mento e o subdesenvolvi-
mento divergiram das dou-
trinas econômicas domi-
nantes em sua época e es-
timularam a adoção de po-
líticas intervencionistas so-
bre o funcionamento da
economia. Na década de
1950 Furtado presidiu o
Grupo Misto CEPAL-BNDES,
que elaborou um estudo
sobre a economia brasilei-

ra que serviria de base para
o Plano de Metas do gover-
no de Juscelino Kubitschek.
No ano de 1953 assumiu
uma diretoria do BNDE.
Mais tarde foi convidado
pelo professor Nicholas Kal-
dor ao King’s College da
Universidade de Cambrid-
ge, Inglaterra, onde escre-
veu Formação Econômica
do Brasil, clássico da histo-
riografia econômica brasi-
leira.

Voltando ao Brasil,
criou a pedido do presiden-

te Juscelino Kubitschek,
em 1959, a Superintendên-
cia de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE). Em
1962, no governo João Gou-
lart, foi nomeado o primei-
ro Ministro do Planejamen-
to do Brasil, elaborando o
Plano Trienal. Nasceu no
interior da Paraíba, na cida-
de de Pombal, alto sertão
do estado, em 1939 e fale-
ceu no Rio de Janeiro no dia
20 de novembro de 2004.

Marino Mazzei Junior é o primeiro profissional da região a ser lembrado pelo
Conselho Regional de Economia de São Paulo
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EMPREGOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direcionado para alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do
Grupo Anchieta. Se você faz parte deste público, cadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nemp e tenha acesso as
oportunidades oferecidas. Havendo qualquer dúvida no acesso de vagas, queira por gentileza entrar em contato por meio do e-mail:
nemp@anchieta.br, fornecendo o código da vaga.

CÓDIGO DA VAGA: 4.161
ÁREA: ESTÁGIO JURÍDICO

CÓDIGO DA VAGA: 4.119
ÁREA: ESTÁGIO DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 4.148
ÁREA: AUXILIAR CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 4.149
ÁREA: SUPORTE TÉCNICO

CÓDIGO DA VAGA: 4.125
ÁREA: ESTÁGIO ADM/ENGENHARIA

CÓDIGO DA VAGA: 4.133
ÁREA: COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.134
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 4.141
ÁREA: COOPERATIVA

CÓDIGO DA VAGA: 4.142
ÁREA: ESTÁGIO EM QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 4.122
ÁREA: INSTRUTOR APRENDIZAGEM

CÓDIGO DA VAGA: 4.120
ÁREA: AUXILIAR CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 4.135
ÁREA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 4.165
ÁREA: PROFESSOR DE CORRIDA

CÓDIGO DA VAGA: 3.906
ÁREA: ESTAGIÁRIO NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 4.072
ÁREA: ESTÁGIO ADM - URGENTE

CÓDIGO DA VAGA: 4.158
ÁREA: TÉCNICO TELEPROCESSAMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 3.821
ÁREA: TÉCNICO MANUTENÇÃO ELÉTRICA

CÓDIGO DA VAGA: 3.984
ÁREA: DESENHISTA

CÓDIGO DA VAGA: 4.166
ÁREA: ESTAGIO TÉCNICO CALIBRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 3.162
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO DA VAGA: 4.155
ÁREA: ESTÁGIO  ADM / FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 3.979
ÁREA: ASSISTENTE PEDAGÓGICO

CÓDIGO DA VAGA: 4.137
ÁREA: NUTRICIONISTA

CÓDIGO DA VAGA: 4.156
ÁREA: TÉCNICA EM NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 4.157
ÁREA: ASSISTENTE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO DA VAGA: 4.159
ÁREA: AUX. LABORATORIO

CÓDIGO DA VAGA: 4.041
ÁREA: ESTÁGIO DE APLICAÇÕES

CÓDIGO DA VAGA: 4.127
ÁREA: ESTAGIÁRIO (ADM)

CÓDIGO DA VAGA: 4.063
ÁREA: PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 3.798
ÁREA: ALMOXARIFE

CÓDIGO DA VAGA: 4.138
ÁREA: ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO/
PROCESSOS

CÓDIGO DA VAGA: 4.139
ÁREA: ESTÁGIO DEP COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 4.153
ÁREA: ESTÁGIO ADM / VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.154
ÁREA: ESTÁGIO EM COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.160
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 4.118
ÁREA: MARKETING/VENDAS DE SER-
VIÇOS

CÓDIGO DA VAGA: 4.143
ÁREA: AUXILIAR DEPT. IMPORT. E EX-
PORTAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 3.953
ÁREA: ANALISTA FATURAMENTO JR

CÓDIGO DA VAGA: 3.828
ÁREA: TÉCNICO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 4.128
ÁREA: ESTÁGIO ENFERMAGEM

CÓDIGO DA VAGA: 4.129
ÁREA: ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 4.130
ÁREA: ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA

CÓDIGO DA VAGA: 4.131
ÁREA: ESTÁGIO EM PSICOLOGIA

CÓDIGO DA VAGA: 3.812
ÁREA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 3.972
ÁREA: SUPERVISOR DE ARMAZÉM

CÓDIGO DA VAGA: 4.053
ÁREA: ASSISTENTE FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 4.054
ÁREA: SUPERVISOR FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 4.056
ÁREA: COORDENADOR DE COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.062
ÁREA: ASSISTENTE VENDAS INTERNAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.114
ÁREA: VENDEDOR DE TI

CÓDIGO DA VAGA: 4.115
ÁREA: ADM  DE RESTAURANTE

CÓDIGO DA VAGA: 4.116
ÁREA: ANALISTA DE LOGÍSTICA

CÓDIGO DA VAGA: 4.145
ÁREA: ADM  RESTAURANTE TRAINE

CÓDIGO DA VAGA: 4.146
ÁREA: ASS. ADMINISTRAÇÃO PESSOAL

CÓDIGO DA VAGA: 4.147
ÁREA: AUXILIAR DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.162
ÁREA: GERENTE DE LOJA

CÓDIGO DA VAGA: 4.163
ÁREA: SUBGERENTE

CÓDIGO DA VAGA: 4.164
ÁREA: TÉCNICO EM QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 4.117
ÁREA: ESTAGIÁRIO AUXILIAR VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 3.355
ÁREA: FARMÁCIA

CÓDIGO DA VAGA: 4.150
ÁREA: ASSISTENTE DA QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 4.136
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 4.151
ÁREA: TECNICO EM LABORATÓRIO

CÓDIGO DA VAGA: 3.973
ÁREA: ANALISTA DESENVOLVEDOR
NET

CÓDIGO DA VAGA: 3.988
ÁREA: AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 4.144
ÁREA: AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGO DA VAGA: 4.140
ÁREA: ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA

CÓDIGO DA VAGA: 4.123
ÁREA: AUXILIAR COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 4.124
ÁREA: ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 4.126
ÁREA: ESTÁGIO GERÊNCIA INDUSTRIAL

CÓDIGO DA VAGA: 4.068
ÁREA: MONITOR DE KARATÊ

CÓDIGO DA VAGA: 4.121
ÁREA: CONSULTOR DE VENDAS EXTER-
NAS

CÓDIGO DA VAGA: 4.152
ÁREA: TRAINEE - GESTÃO DE UAN

As vagas abaixo são ofere-

cidas pelo departamento

de Recursos Humanos do

Grupo Anchieta. Os inte-

ressados devem entrar em

contato por meio do e-mail

fellipe.giacomim@anchieta.br,

fornecendo o código da

vaga.

Para as  demais vagas (ofe-

recidas pelo Nemp)  entrar

em contato por meio do e-

mail: nemp@anchieta.br.

CÓDIGO DA VAGA:  103
ÁREA:  AUX. DISCIPLINA MASCULI-
NO - CAMPUS

CÓDIGO DA VAGA: 260
ÁREA: SERVENTE - CENTRAL

CÓDIGO DA VAGA:  271
ÁREA:  AUX. DE TRÂNSITO - CAM-
PUS

CÓDIGO DA VAGA:  274
ÁREA: SERVENTE - CAMPUS

CÓDIGO DA VAGA: 280
ÁREA: AUXILIAR DISCIPLINA - CEN-
TRAL

CÓDIGO DA VAGA: 281
ÁREA: SERVENTE - MASC. - CEN-
TRAL

CÓDIGO DA VAGA: 282
ÁREA: ATENDENTE DE CPA

CÓDIGO DA VAGA: 283
ÁREA: SECRETARIA - CAMPUS


