
 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CANDIDATOS 
 

Empresa: WB ENGENHARIA 

Razão Social: WB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ: 21.079.740/0001-35 

E-mail: adm@wbengengaria.com.br 

Telefone: (12)3887-9624 

Nome do Responsável: Amanda Torres 

CPF do Responsável: 445.253.798-71 

Endereço: Rua Pai Felício Nº 73 

Bairro: Praia das palmeiras CEP: 11.666-450 

Ponto de Referência:  
2ª Ruas após o mercado Dia, em frente à entrada do Morro do Algodão, sentido Caraguatatuba, na Rua do posto Praia  

 

 

CARACTERISTICA DA VAGA 

Ocupação: Depto de Compras  Quantidade: 1 

Permanente ( x )     Temporária (  ) – Quanto tempo? 

Descrição das Atividades: 

Receber e analisar as requisições de compras. Enviar solicitação de orçamentos para uma ampla possibilidade de 

fornecedores. Receber os orçamentos, fazer análise. Negociar com fornecedores, para obter melhor preço e condição 

de pagamento garantindo sempre o melhor custo / benefício. Elaborar o mapa de cotações para enviar para aprovação. 

Emitir o pedido de compra e enviar para o fornecedor e para o requisitante para conhecimento. Acompanhar os 

processos de entrega dos produtos comprados. Manter atualizado as cotações para consultas futuras. Assegurar 

processo de compra único para atendimento a várias obras e localidades para garantir melhores condições comerciais. 

Manter-se atualizado quanto aos preços praticados no mercado, para avaliar as melhores condições de fornecimento.  

Conferencia de notas fiscais e boletos e o lançamento dos mesmos no sistema; preparar e encaminhar documentos; 

coordenar as compras de insumos; manter organizados arquivos e cadastros. 

 

 

 

PERFIL DO CANDIDATO 

Sexo: (  ) Masculino / (  ) Feminino / ( x ) Indiferente 

Idade: a partir de 18 anos Escolaridade: Ensino médio completo  

Tempo de Experiência:  Comprovada em CTPS? (  ) Não (  ) Sim 

Necessário ter CNH (habilitação):    ( x ) Sim     (  ) Não                   Categoria CNH : AB (diferencial) 

Observações gerais: Possuir conhecimento de material de construção. 

 
Profissional: Ter atenção a detalhes; capacidade de concentração; capacidade de lidar com o público; ser organizado; 

ser dinâmico; ter determinação; saber trabalhar sob pressão; saber administrar bem o tempo; saber lidar com números; 

saber se comunicar de forma clara e direta; ser responsável; ser proativo.  
 

 

 

 

BENEFÍCIOS 

Salário: R$ 1.440,87 Horário de Trabalho: 07:30 às 17:18 

Outros (benefícios):  
Vale alimentação R$ 21,15 o dia; vale transporte   

 

 

 

 

ENTREVISTA 

PAT (  )  OUTRO LOCAL ( x ) 

Endereço: Rua Paí Felicio Nº 73, Praia das Palmeiras 

Responsável: Amanda Torres Telefone: (12) 3887-9624 

Data:  Horário: 

 

 

 

. 


