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RESUMO 

 

 

Desde sua regulamentação no Brasil em 1967, as Relações Públicas buscam reconhecimento e 

consolidação frente à sociedade e ao mercado. Fatores como a precoce regulamentação – pois 

a regulamentação da profissão antecedeu o estudo da área – e a polissemia do termo Relações 

Públicas – o termo pode significar o processo, profissão, profissional, cargo, função e 

atividade – contribuem para o estado atual de visibilidade da área. Desta maneira, ao 

vislumbrar a história das Relações Públicas percebe-se sua relevância para uma organização 

(pública, privada ou do terceiro setor), pois se vive numa sociedade em que os interesses 

individuais e de grupos, por vezes, entram em choque, e as Relações Públicas, enquanto 

gerenciadora da comunicação, tem o papel de tornar as ações legítimas, angariando 

compreensão e cooperação e construindo uma imagem positiva de uma organização ou 

pessoa. Este trabalho teve como foco fazer uma análise comparativa dos anúncios publicados 

no Jornal A Crítica nas décadas de 1990 e 2000 para verificar a evolução da percepção da 

profissão durante este período de tempo. Como delimitação, foram analisadas as edições das 

referidas décadas, detendo a atenção nos anúncios de recrutamento de Relações Públicas. Para 

dar base ao trabalho, fez-se necessária a realização de uma pesquisa bibliográfica e 

documental do histórico das Relações Públicas, analisando o contexto e a legislação 

profissional. O trabalho ainda fez um breve retrospecto histórico da propaganda tendo um 

enfoque voltado para o jornal impresso no Brasil. O resultado do projeto pode ser verificado 

nas análises feitas e pelos gráficos e tabelas gerados a partir dos anúncios identificados e 

analisados, os quais sinalizam a falta de unidade quanto ao conceito de Relações Públicas e 

que a polissemia afirmada por autores é constatada quando se atenta para os cargos/funções 

descritos nos anúncios de recrutamento. Ao longo das duas décadas analisadas foi possível 

perceber que a profissão vem sendo mais conhecida e reconhecida pelo mercado, constatação 

feita pelo aumento de anúncios, a partir de 2000 principalmente, que atendem à 

regulamentação da área.  

 

Palavras-chave: Relações Públicas, anúncios, legislação profissional, jornais A Crítica. 
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1. Introdução 

 

Nascida sob a égide do capitalismo, no início do século XX, nos Estados Unidos 

da América, quando os grandes capitalistas da época, denunciados pela mídia por práticas 

abusivas contra seus empregados, viram no jornalista Ivy Lee formas de melhorar a sua 

imagem e ganhar o respeito da opinião pública por meio da divulgação de informações 

“verídicas” sobre as ações e atitudes de suas companhias. A profissão de Relações Públicas 

vem ao longo dos anos buscando meios de se afirmar como uma profissão reconhecida e 

necessária para a sociedade. No Brasil, sua história começa em 1914 com a instituição de um 

departamento de Relações Públicas pela empresa canadense de eletricidade The São Paulo 

Tramway Light and Power Company Limited, mas somente em 1954 foi fundada a 

Associação Brasileira de Relações Públicas. 

O amadurecimento da profissão ocorre de forma lenta. Em pesquisa realizada com 

profissionais da área de comunicação e empresas ficou patente que “o desconhecimento da 

área e das diversas atividades de relações públicas por grande parte das organizações impede 

o reconhecimento de sua importância no conjunto das demais subáreas da comunicação (...). 

Há, realmente, uma noção errônea ou deficiente do que são as relações públicas e qual é o seu 

âmbito de atuação” (KUNSCH, 1997, p. 115). Atualmente, pode-se perceber que a área vem 

se firmando, visto que proliferou o número de cursos de graduação e pós-graduação e também 

entidades representativas da categoria espalham-se pelo Brasil afora, assim como a promoção 

de eventos com o objetivo de discutir e debater a profissão, o profissional e sua importância 

para a organização. 

As Relações Públicas “têm um importante papel a exercer, que é o de administrar 

estrategicamente a comunicação das organizações, capitalizando a sinergia das áreas afins” 

(idem, 2003, p.14). A realidade é que as RP ainda não possuem um conceito definido, o que 

gera distorções e deformações acerca do que realmente é a atividade. Andrade explicita que 

“as Relações Publicas, não só no Brasil, mas em outros países, continuam desconhecidas na 

sua exata acepção, permitindo assim que as mistificações campeiem desenfreadamente, 

criando ambiente e condições para que as Relações - não - Públicas dominem soberanamente” 

(2009, p.4). Por essa falta de identidade na profissão, acadêmicos e profissionais deparam-se 

diariamente com anúncios de jornais no que se refere à descaracterização da profissão.  



6 

 

Para Kunsch (1997, p. 106), “o que diferencia um profissional qualificado de 

nível superior de um mero técnico ou prático de Relações Públicas é exatamente sua formação 

geral e humanística”. 

Com base no que afirmam os autores, pode-se inferir que o profissional de 

Relações Públicas não é um simples tarefeiro. Ele não trabalha apenas com a parte técnica no 

sentido de elaborar jornais-murais, house organs, pesquisas, entre outras atribuições de nível 

técnico. Mas esse reconhecimento demora a ser alcançado visto que o profissional de 

comunicação da atualidade precisa ter conhecimento em várias áreas. Porém, deve-se levar 

em conta as especificidades do profissional das subáreas da comunicação. O conhecimento e 

reconhecimento adquirido pelas Relações Públicas estão, ainda, em processo de 

amadurecimento. Quanto a isso, Kunsch (1997, p. 41) diz que 

 

Não se pode negar que as Relações Públicas no Brasil trilharam por muitos desvios 

na trajetória que ela devia ter seguido de forma natural, como profissão legalmente 

institucionalizada, incumbida de uma missão nobre, embora ainda não seja 

devidamente conhecida nem reconhecida. Isso tem gerado incertezas, mal-

entendidos, inseguranças, dúvidas e, principalmente, uma crise de identidade. Mas, 

por outro lado, também aconteceram e estão acontecendo muitos fatos positivos, que 

sinalizam uma tendência de valorização crescente da área.    

 

 

A essência do profissional de Relações Públicas é ser um administrador no 

contexto organizacional, e, para isto, ele precisa estar munido de conhecimentos teóricos e 

práticos que o habilite no exercício da profissão, qualificando-o para desempenhar sua função 

de forma correta e pertinente com o que rege a regulamentação da profissão. Simões (1995, p. 

226) afirma: 

 

Ele é o “executivo das atividades referentes ao “discurso” da organização e o 

assessor quanto à “ação” organizacional. Por executivo entende-se aquele que 

gerencia pessoas, capital e materiais, visando a consecução de objetivos, não se 

confundindo, portanto como o fazedor, o executante de técnicas (embora, 

circunstancialmente, possa ocupar-se desse trabalho). Nesse papel, possui um espaço 

próprio dentro das fronteiras da organização, contíguo ao das lideranças 

organizacionais, e seu cargo, no organograma funcional, liga-se diretamente ao de 

maior poder na escala hierárquica. Isto se deve ao fato de o profissional estar 

investido de autoridade para propor modificações de políticas e para avaliar a 
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implementação de programas cuja finalidade seja a de criar, manter ou alterar 

relações de influência. 

 

 

 Do ponto de vista social, analisar a transformação dos anúncios de jornais, no 

que se refere à deturpação da área de Relações Públicas, é analisar, também, a transformação 

da visão que o mercado tem dessa área, verificando o tipo de aceitação do profissional na 

atualidade. 
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2. Revisão Bibliográfica 

  

2.1.  Relações Públicas – contexto histórico 

 

Com o fortalecimento da sociedade civil, no que tange a conhecer e reivindicar 

seus direitos, a consequência imediata seria uma maior transparência nas atitudes de 

organizações e governos no sentido de terem que explicar e fundamentar as ações a serem 

desenvolvidas. A sociedade, já no século XIX, nos Estados Unidos, tinha necessidade de 

discutir as ações das organizações e, para isso, mobilizou-se politicamente. O 

desenvolvimento do capitalismo, o movimento sindical iniciado nos Estados Unidos e as 

associações patronais prepararam o cenário para o surgimento das Relações Públicas. 

A Guerra de Secessão e a chegada de grande quantidade de imigrantes 

contribuíram para a industrialização dos Estados Unidos, que pôs em lados opostos 

empregados e empregadores. Com a organização dos empregados em movimentos sindicais – 

influenciados, principalmente, pela ideologia comunista – a sociedade civil adquiriu 

criticidade diante dos fatos. Pinho (2008, p. 40) esclarece que 

 

a sociedade civil fortalece-se, organiza-se e os grupos sociais, frutos desse 

amadurecimento político, começam a fazer valer sua cidadania; cobram do governo 

seus direitos; denunciam, através da mídia, os desmandos e as práticas corruptas das 

quais o governo e iniciativa privada articulavam em conjunto. A opinião pública se 

fortalece apoiada nos meios de comunicação de massa. 

 

                   As organizações daquela época começavam a perceber que deveriam buscar 

legitimação perante as associações de classe, daí se estendendo à sociedade em geral. Neste 

momento, então, é percebido o poder da opinião pública. 

Simões assevera que “[ao que] tudo indica seu [de Relações Públicas] princípio e 

fundamento localizam-se na relação de poder entre as organizações e seus públicos, assim 

como na possibilidade iminente do conflito entre ambos” (1995, p. 51). Pode-se inferir que as 

Relações Públicas também envolvem constante negociação e capacidade para prever e 

administrar conflitos, no caso, a crise de opinião pública. 
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A frase dita por William H. Vanderbilt, filho do empresário Comodoro Cornelius 

Vanderbilt, a um jornalista em Chicago, no ano de 1882, sobre o interesse público acerca de 

uma nova linha de trem expresso marca o início da história das Relações Públicas. A 

declaração de Vanderbilt foi “The public be dammed” (idem, 1995, p. 30). Depois do 

acontecido, Vanderbilt foi ao jornal New York Times desmentir o que havia dito 

anteriormente. 

Neste contexto, é interessante saber que a expressão Relações Públicas, no sentido 

próximo ao que é dado hoje, foi usada pela primeira vez em 1897 pela Associação das 

Estradas de Ferro dos Estados Unidos no “Year Book of Railway Literature”. 

Seguindo a trajetória, no ano de 1906 foi criado o primeiro escritório de Relações 

Públicas do mundo, fundado pelo jornalista Ivy Lee tido, também, como fundador das 

Relações Públicas. O jornalista começou a despontar no cenário das Relações Públicas em 

1903, quando escrevia artigos para jornal oferecendo serviços que consistiam numa estratégia 

de relacionamento das organizações com seus públicos. Era feita omissão de informações, 

divulgando apenas o que era proveitoso para o cliente. O trabalho de Ivy Lee não se baseava 

na verdade. Era feita uma “maquiagem” no cliente, ou seja, o cliente mudava a postura e suas 

ações perante a sociedade para ser reconhecido por ações que visavam o imediatismo. É como 

se hoje, hipoteticamente, alguém com uma imagem negativa perante a sociedade começasse a 

fazer doações a instituições do terceiro setor, apoiasse e financiasse projetos em favor da 

descoberta da cura da AIDS para que sua imagem fosse revertida. A imagem não condiz com 

a identidade/realidade. 

 

2.1.1.  Relações Públicas no Brasil 

 

Pode-se considerar o ano de 1914 como o ano de estreia das Relações Públicas no 

Brasil, pois em 30 de janeiro de 1914 é criado o primeiro Departamento de Relações Públicas 

na The San Paulo Tramway Light and Power Company Limited, atual Eletropaulo. Eduardo 

Pinheiro Lobo, considerado o “Pai das Relações Públicas no Brasil”, foi o primeiro chefe do 

recente Departamento de Relações Públicas. No data de seu nascimento, 2 de dezembro, é 

comemorado o Dia Nacional das Relações Públicas. 
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O segundo serviço de Relações Públicas só foi criado em 1946 pela Escola 

Técnica de Aviação, em São Paulo. Estes dois serviços foram criados pela iniciativa privada. 

Em se tratando de administração pública, em 10 de julho de 1934, foi criado o Departamento 

de Propaganda e Difusão Cultural, no Ministério da Justiça e Negócios do Interior. Embora no 

nome do Departamento não venha especificado Relações Públicas suas ações tinham em seu 

cunho atividades de Relações Públicas sendo pro ativo no sentido de informar a população o 

que fazia o governo e o Ministério da Justiça e Negócios do Interior . Foi com a criação deste 

Departamento que o programa radiofônico “A Voz do Brasil”, o qual existe ainda hoje. 

Em 1954, já se ensaiava a fundação de uma associação de Relações Públicas por 

parte de profissionais da cidade de São Paulo, que se reuniram na sede do Instituto de 

Organização Racional do Trabalho (IDORT). “Após vários encontros, no dia 21 de julho de 

1957, no auditório do IDORT, foi discutido e aprovado o Estatuto da Associação Brasileira de 

Relações Públicas, bem como eleitos os diretores e conselheiros da ABRP” (ANDRADE, 

1983, p.73). 

No segundo semestre de 1959 foi criada disciplina de Relações Públicas 

Governamentais no curso de Administração Geral no Departamento de Águas e Esgoto do 

governo do Estado de São Paulo. Em 1960 foi instituído o primeiro curso regular de Relações 

Públicas em 1964 foi transformado em Curso de Formação em Grau Médio, com três níveis. 

No ano de 1965 inicia-se um trabalho de Ney Peixoto do Valle, Presidente do 

Conselho Nacional da Associação Brasileira de Relações Públicas, e de Domingos Araújo da 

Cunha Gonçalves, Presidente da Seção Distrito Federal e de outros colabores para conseguir a 

regulamentação da profissão de Relações Públicas no país. Como visto, a profissão já possuía 

uma Associação Brasileira de Profissionais de RP, sendo que o seu desempenho carecia, 

ainda, de amparo legal. Sendo assim, em 11 de dezembro de 1967 a Lei de número 5.377 é 

publicada em Diário Oficial, o que regulamenta o exercício da profissão no país. Na seção 2.3 

deste trabalho, este assunto será mais bem explanado. 

Em 1968, pode-se destacar o acontecimento do Congresso Mundial de Relações 

Públicas no Rio de Janeiro. Foi considerado um dos grandes marcos na história da profissão 

no Brasil, pois contou com a participação de profissionais do mundo inteiro e serviu para que 

a recente profissão fosse esclarecida e determinasse uma evolução no pensamento e modo de 

produção das organizações. 
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A década de 1970 foi marcada pelo aparecimento de inúmeros cursos de Relações 

Públicas. Mas, esse fenômeno de instituição de vários cursos da área no Brasil, trouxe consigo 

uma baixa na qualidade do ensino. 

Em vários congressos, encontros e outros eventos das décadas de 1970 e 1980, 

constatam-se várias recomendações no sentido de serem criados cursos de pós-graduação 

"lato sensu" (Especialização e Aperfeiçoamento de Relações Públicas) e "stricto sensu" 

(Mestrado e Doutorado), em escolas ou universidades que possuíam o curso de graduação, 

para diplomados, docentes e profissionais de Relações Públicas.  

A profissão de Relações Públicas está intimamente ligada ao fenômeno da opinião 

pública. Numa sociedade em que o fluxo de informações está sempre em constante 

crescimento e o ser humano é bombardeado por informações vindas da televisão, do rádio, de 

jornais, revistas, outdoors, internet, é difícil saber o que diz e pensa a opinião pública. Por 

isso, ela é sempre mutável e capaz de influenciar atitudes e pensamentos. Segundo Andrade, 

“é inegável que a opinião pública é formada por meio das discussões. Mas é claro, também, 

que a qualidade de opinião pública depende muito da eficácia da discussão, que, por sua vez, 

está na dependência dos veículos de comunicação” (1983, p. 19). As organizações também 

são produtoras e disseminadoras de informação. 

A opinião pública é formada a partir das discussões do público de um programa 

de TV, de um jornal, dos funcionários de uma organização etc. Neste processo de discussão é 

necessário que a identidade de uma organização – o que ela é – seja condizente com sua 

imagem – como ela é percebida.  

Com a redemocratização do país, os governos e empresas ficaram mais expostas 

às pressões populares e como assevera Pinho (2008, p. 21), em seu ensaio acerca do contexto 

histórico do surgimento das Relações Públicas,  

 

somente numa sociedade democrática, onde a opinião pública assume papel 

preponderante no processo político, haverá a devida importância à atividade 

profissional das Relações Públicas. Necessariamente, numa democracia, há que se 

estabelecer o diálogo, o consenso, a ausculta aos diversos grupos e movimentos 

sociais. 
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Neste processo, a participação e verificação das ações das empresas por parte dos 

movimentos populares foi gradativamente maior. Porém, as empresas, em sua maioria, até 

verificavam a importância da mediação de diálogo com o público, mas não reconheciam ou 

conheciam as atividades de Relações Públicas. Esta condição deixada às Relações Públicas é 

fruto da precoce promulgação da Lei no 5.377, a qual regulamenta o exercício da profissão no 

país. 

Nessa época, os investimentos em publicidade tornam-se vultuosos, e é na década 

de 1980 e 1990 que as empresas começam a pensar a reestruturação de seus modelos, dando 

lugar a programas de qualidade total, Just in time, kanban, gerenciamento participativo e 

outros, no intuito de ouvir o que pede o mercado e seus empregados, eufemisticamente 

chamados de colaboradores (BALDISSERA, 2008). 

Foi a partir da década de 1990 que movimentos ativistas e as Organizações Não-

Governamentais começaram a despontar na sociedade civil. Tendo maiores cobranças quanto 

a suas ações e postura diante de certos temas, as organizações tiveram que estabelecer diálogo 

com estes grupos para que a organização não apenas seja socialmente responsável, mas para 

que ela seja percebida desta forma, o que gera ações favoráveis a organização e torna-se 

legítima perante a sociedade. 

Foi também na década de 1990, mais precisamente em 1992, que ocorreu a 

Cúpula da Terra, chamada de ECO-92, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Este evento 

visava discutir e apontar novas perspectivas e modos de uso dos recursos naturais disponíveis 

no mundo. A partir deste evento, os assuntos responsabilidade social e sustentabilidade 

ganharam maior visibilidade e vieram a remodelar o pensamento e ações das organizações. 

Para tanto, institutos, fundações e ONGs foram criadas para preservar, informar, discutir e 

cobrar das organizações e dos governos uma atitude quanto o que acontece com o meio 

ambiente e foram propostas novos estilos de vida; organizações passaram a um discurso mais 

voltado para o verde; denominações foram criadas como mercado verde, produto verde, entre 

outras; a tecnologia passou a ser, em parte, direcionada a desenvolver bens de consumo e 

serviços que não agredissem o meio ambiente. 

Tendo em vista o quadro social e político no Brasil dos anos 1990, as atividades e 

técnicas de Relações Públicas passaram a ser utilizadas, porém ainda não reconhecidas como 

atividades e técnicas privativas da área. Pois, nesse sentido, o estudo do Marketing tornou-se 
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mais subdividido pela necessidade de se segmentar o mercado para atingir mais 

consumidores. Vender apenas não era o único foco, era necessário fidelizar o público. As 

Relações Públicas trabalham com isso, porém as ações de Marketing são mais evidentes e têm 

retorno mais rápido para a organização. 

Com a chegada dos anos 2000, os conceitos de responsabilidade social e 

sustentabilidade continuam tendo visibilidade, porém, os públicos passaram a ser mais 

participativos. O que incentivou e permitiu  

Hoje, existem mais de 70 cursos de Relações Públicas espalhados pelo Brasil, 

sendo a maioria concentrada nas regiões Sul e Sudeste. 

 

As relações públicas entram no segundo século de sua existência oficial bastante 

amadurecidas e carregadas de perspectivas realmente promissoras, como ciência e 

como técnica (...). A profissão tem amparo legal e possui órgãos de classe, 

sindicatos de profissionais, associações que congregam hoje cerca de mil assessorias 

em todo o território nacional, cursos universitários de graduação e de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, produção de pesquisas, publicações técnicas e científicas. 

A área como um todo desenvolve um trabalho sério e está em franco crescimento na 

pesquisa e produção de conhecimento teórico e aplicado; na reprodução desse 

conhecimento mediante o ensino; e na aplicação das práticas no vínculo com o 

mercado profissional (KUNSCH, 2009, p. 5). 

 

É possível que o grande entrave da institucionalização da prática de Relações 

Públicas no Amazonas, seja devido a ausência de um conselho regional que tem o poder de 

fiscalizar as organizações e autuá-las se incorrerem no erro de contratar profissionais de 

outras áreas para exercerem atividades privativas do profissional dessa área da Comunicação. 

A pesquisa realizada contempla dados quanto ao cargo/função estabelecido no 

anúncio, exigência de qualificação do profissional requerido, área de atuação da empresa 

anunciante, se está em conformidade com a regulamentação de Relações Públicas, e após isso, 

são feitas, se necessárias, observações. Desta maneira, torna-se necessária discussão quanto ao 

que se espera de um profissional de Relações Públicas no que tange ao seu perfil e suas 

atividades. A discussão será feita com base em Simões e Kunsch. 

Para Simões, (1995, p. 269) o perfil do profissional deve estar de acordo com os 

cursos e a vivência de mercado. Sendo assim, o profissional de Relações Públicas deve 
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1) conhecer a teoria de Relações Públicas e as noções básicas das ciências sociais, 

com atenção especial para política, administração e comunicação; 2) conhecer a 

metodologia da pesquisa pura e aplicada e saber realizá-la; 3) conhecer as técnicas 

de comunicação social, executar algumas e atualizar-se quanto às inovações; 4) 

diagnosticar e prognosticar com precisão a relação organização-público; 5) criar 

alternativas estratégias e técnicas para evitar e solucionar problemas de sua esfera de 

atuação; 6) decidir quanto às alternativas para evitar e solucionar problemas de sua 

área; 7) negociar sua decisão e pareceres com as lideranças organizacionais e pares; 

8) exercer as funções administrativas que lhe cabem, a fim de gerenciar sua área; 9) 

ter conduta ética. 

 

O autor ainda faz considerações acerca dos cargos/etapas que o profissional deve 

passar para que tenha completa noção do que é e como realizar as atividades. Os cargos a 

serem ocupados são: Auxiliar (desempenhado por estudante); Assistente (pessoa em vias de 

conclusão ou recém-formado em Relações Públicas); Gerente (responsável pela 

operacionalização das atividades); Assessor (reporta a conduta social da organização à 

diretoria); Diretor (desenvolve políticas e estratégias de comunicação organizacional); 

Consultor (não necessariamente o último cargo, mas exige vasta experiência profissional, e 

atua assessorando a alta administração e executando projetos). 

Nos últimos anos, nota-se uma grande transformação na forma como o mercado 

vem encarando a profissão, além da formação universitária, segundo Andrade (1983, p. 169), 

o profissional de Relações Públicas de qualquer organização, precisa ter certas qualidades, 

tais como:  

 

1) conhecimento da natureza humana (ele não pode falhar no julgamento das 

pessoas); 2) habilidade administrativa (para conseguir respeito e cooperação, ele 

precisa conhecer os problemas da administração); 3) pensamento criador (produzir 

idéias novas e saber aproveitar as sugestões); 4) entusiasmo e idealismo (sincero e 

comunicante); 5) estabilidade emocional (personalidade e comportamento firmes); 

6) independência (não ser servil, sem ser arrogante); 7) honestidade (completa e 

habitual); 8) franqueza e realismo (ele é crítico; “farol” e fantasia não cabem em 

Relações Públicas); 9) habilidade de ensinar (ele sempre tem necessidade de instruir 

e treinar); 10) experiência e boa cultura (indispensável em qualquer função de 

direção ou de assessoramento). 
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2.2.  Propaganda 

 

2.2.1. Significado de Propaganda 

 

Segundo o dicionário Aurélio, propaganda quer dizer “propagação de princípios, 

idéias, conhecimentos ou teorias; publicidade”. Propagar é “multiplicar, ou reproduzindo ou 

por geração; aumentar as dimensões de; dilatar, estender; fazer propaganda de; tornar público, 

publicar, propalar, proclamar; difundir-se, expandir-se, alastrar-se.” Por estes sinônimos é 

possível apenas ter uma idéia do que seja Propaganda para os fins deste trabalho. Faz-se 

necessário, então, buscar de onde vem a palavra. Propagar vem do latim propagare que 

significa “amarrar vergônteas, brotos ou mudas de plantas, para fins de reprodução, e daí o 

gerar, reproduzir e, por extensão, estender-se, multiplicar-se” (ANDRADE,1983, p. 24). 

Nota-se que os vocábulos propaganda e publicidade são utilizados como 

sinônimos pelo dicionário Aurélio. Porém para estudiosos da área existem diferenças que são 

esclarecidas ao perceber de onde as palavras vêm. Publicidade vem do latim publicare “com a 

significação de ‘tornar público’ seria simplesmente divulgar ou difundir fatos. Enquanto a 

propaganda... seria analogicamente traduzida pela significação de incutir na mente ou 

persuadir” (idem, p. 25). Sendo assim, pode-se inferir ao tornar uma idéia pública, a sua 

reprodução e multiplicação faria com que se chegasse a persuasão requerida pela propaganda. 

Dessa forma, pode-se considerar como exemplos anúncios publicados em jornais, revistas, 

televisão, rádio, internet, que têm como intuito promover a Marca e o Produto em si. 

 

2.2.2. Breve histórico da Propaganda no Brasil 

 

 “É próprio da comunicação contribuir para a modificação dos significados que as 

pessoas atribuem às coisas. E, através da modificação de significados, a comunicação 

colabora na transformação das crenças, dos valores e dos comportamentos” (BORDENAVE, 

p.92, 2005) 
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No começo de tudo, a propaganda era utilizada pela igreja no sentido de propagar 

a fé cristã, e foi usada pela primeira vez na bula papal de Clemente VIII, “Congregatio de 

Propaganda Fide”, em 1597. Porém, a propaganda já se fazia presente desde o período das 

Grandes Navegações. As potências do mundo, à época, se encontravam em plena expansão e 

necessitavam expandir o consumo. A expansão vem como conseqüência da crescente 

concorrência imposta por países da Europa. Entre as potências mundiais, entre os anos de 

1400 e 1600, estavam a Espanha, Inglaterra e Portugal. E foi na época das Grandes 

Navegações que o Brasil ingressou no mercado daquela época. 

No Brasil, a história da Propaganda tem seu início com a vinda da Família Real 

Portuguesa no ano de 1808, quando com ela veio a imprensa. E com a imprensa fundou-se o 

primeiro jornal do Brasil: A Gazeta do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1808. No mesmo 

ano foi publicado o primeiro anúncio, o qual era sobre móveis. 

Nesta época, os principais anúncios diziam respeito a compra e venda de escravos 

e sobre escravos fugidos. Em 1809, foi publicado um anúncio que dizia:“ Em 20 de agosto do 

ano próximo passado, fugiu um escravo preto, por nome Mateus, com os sinais seguintes; 

rosto grande e redondo, com dois talhos, um por cima da sobrancelha esquerda e outro nas 

costas; olhos pequenos, estatura ordinária; mãos grandes, dedos grossos e curtos, pés grandes 

e corpo grosso”.  

No Brasil e no mundo, a propaganda passou por transformações e evoluções. 

Tanto é que por volta de 1850, os anúncios não possuíam títulos. Normalmente vinham 

acompanhados somente com palavras como “ATENÇÃO”. Simplesmente diziam qual o 

produto a ser oferecido e suas qualidades. 

A partir de meados do século XX, os classificados vão mudando. Ganham 

vinhetas com ilustrações, crescem no tamanho, no espaçamento necessário à composição de 

qualidades ou versos de metro mais longo. É nesta época que as rimas se tornam mais 

populares na propaganda brasileira. Para a composição dos anúncios, poetas faziam às vezes 

de freelancer. 

Com a maior produção de veículos de comunicação impressos, como o jornal, 

revista, a propaganda crescia de acordo com a demanda. A criação de slogans e frases de 

efeito com uso de rimas e trocadilhos já se tornava uma prática freqüente. Como exemplo 

pode-se usar alguns anúncios dos comprimidos Bayer que datam de 1921: “Não há nada que 
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possa derreter a neve eterna dos Andes, não há nada que possa substituir os comprimidos 

Bayer de aspirina” e “As pirâmides do Egito são únicas e insuperáveis, os comprimidos Bayer 

de aspirina são únicos e insubstituíveis”. 

Na década de 30, a tônica para a comunicação e desenvolvimento da propaganda 

era o rádio. Quando Roquete Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais 

tarde se mudaria em Rádio Ministério da Educação, já haviam emissoras funcionando em São 

Paulo, no Rio de Janeiro e Recife, como iniciativa profissional organizada. Após três anos, 

existiam no Rio, 50 mil receptores e, em São Paulo, três transmissores de rádio. A Sociedade 

Rádio Cultura fazia circular um livreto: “A propaganda comercial pelo Rádio”. 

A partir de 1933 os spots e programas associados a marcas começaram a aparecer 

com mais freqüência no rádio. 

 

 

2.3. Legislação profissional 

 

Pode-se dizer que as Relações Públicas no Brasil tiveram um desenvolvimento 

lento e gradual já que seu primeiro departamento foi criado em 1914, mas só foram ganhar 

maior visibilidade a partir de 1950, no governo Getúlio Vargas, que impulsionou a 

industrialização no país. Nesses quase 40 anos de atividades de Relações Públicas ainda não 

havia um órgão que respondesse legalmente pela atividade, profissão e profissionais da área. 

Sendo fundada em julho de 1954 a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) a qual 

designou o que são as Relações Públicas: 

 

O esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, para 

estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública ou 

privada, e seu pessoal, assim como entre a organização e todos os grupos aos quais 

está ligada direta ou indiretamente. 

Ainda com a ABRP, a profissão não era legalizada e não existia o ensino de 

Relações Públicas no país, sendo assim não havia o reconhecimento legal e nem por parte da 

sociedade. De forma precipitada, em 11 de dezembro de 1967 foi sancionada a Lei nº 5.377 

que disciplina a profissão de Relações Públicas fazendo menção ao que o profissional de RP 



18 

 

necessita para assim ser designado; às atividades específicas de Relações Públicas; ao registro 

e fiscalização do exercício profissional. Precipitada porque “as atividades de Relações 

Públicas ainda não tinham se consolidado na prática” (KUNSCH, 1997, p. 100). Com esta lei, 

o Brasil tornou-se o primeiro país no mundo a regulamentar a profissão de Relações Públicas. 

Mesmo sendo pioneiro ao regulamentar a profissão de Relações Públicas, o Brasil 

teve o seu primeiro curso superior de Relações Públicas instituído no mesmo ano de criação 

da lei, 1967, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O que revela 

uma controvérsia estabelecida pelo texto da lei e a realidade vivida no país. 

A lei de no 63.283 de 26 de setembro de 1968 vem a aprovar o regulamento de 

Relações Públicas de que trata a Lei no 5.377. Assim sendo, as Relações Públicas, 

definitivamente, passam a ter um respaldo legal sendo passível de punição aqueles que não se 

encontrarem em condições de exercer a profissão e assim ocorra. 

Em 24 de agosto de 2002, o Conselho Federal de Profissionais de Relações 

Públicas, por meio da Resolução Normativa no 43, esclarece e define de forma mais detalhada 

o que diz a Lei no 5.377 quando define as funções e atividades específicas do profissional de 

Relações Públicas, conceitua os tipos de organização, e os tipos de comunicação com que 

trabalha, são elas: Comunicação Institucional, Corporativa, Organizacional e Pública ou 

Cívica. 

O profissional de Relações Públicas deve ainda seguir o Código de Ética da 

profissão que estipula, entre outros capítulos e artigos, que o “Profissional de Relações 

Públicas baseia seu trabalho no respeito aos princípios da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem” e que “o Profissional de Relações Públicas, em seu trabalho, procurará sempre 

promover o bem-estar da pessoa humana e da comunidade em que vive” (Código de Ética). O 

Código em questão relata os deveres dos profissionais da área, como deve ser o tipo de 

relacionamento com os pares de profissão, empregadores, clientes, Justiça, entidades de classe 

e estabelece o direito de sigilo profissional e sobre as relações políticas e o Lobby. 

A Lei no 5.377 de 11 de dezembro de 1967, o Decreto no 63.283, de 26 de 

setembro de 1968, e a resolução normativa no 43 de 24 de agosto de 2002, todos de âmbito 

federal, compõem a legislação que regulamenta  a profissão de Relações Públicas e seu 

exercício. 
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De acordo com a legislação, o exercício dos cargos e das atividades específicas de 

Relações Públicas é privativo dos profissionais de RP, devidamente registrados nos Conselhos 

Regionais de Relações Públicas (CONRERP). Prevê, igualmente, a obrigatoriedade de 

registro nos CONRERP’s para as empresas, entidades, escritórios, entre outras pessoas 

jurídicas, que se dedicam a atividades de Relações Públicas. Conseqüentemente, o exercício 

desses cargos e atividades por pessoas ou entidades não registradas é ilegal e passível de 

sanções penais. 

A lei define como atividades específicas de Relações Públicas a informação de 

caráter institucional entre a entidade e o público através dos meios de comunicação; a 

coordenação e planejamento de pesquisas da opinião pública para fins institucionais; o 

planejamento e supervisão da utilização de meios audiovisuais para fins institucionais; o 

planejamento e execução de campanhas de opinião pública; a orientação de dirigentes de 

instituições públicas ou privadas na formulação de políticas de Relações Públicas; a promoção 

de maior integração da instituição na comunidade; a informação e orientação da opinião 

pública sobre os objetivos elevados de uma instituição; o assessoramento na solução de 

problemas institucionais que influam na posição da entidade perante a opinião pública; a 

consultoria externa de Relações Públicas junto a dirigentes de instituições, e o ensino de 

disciplinas específicas ou de técnicas de Relações Públicas. (Lei no 5.377) 

Pela polissemia apresentada do termo Relações Públicas, o qual, como visto, pode 

designar uma série de significados, dependendo do termo anteposto ao nome, as leis e 

conceituações propostas e declaradas por associações e conselhos da área vêm a exercer não 

só um papel baseado em leis, mas sim para que os profissionais da área, estendendo-se não 

somente ao campo profissional, sobretudo a sociedade entenda e perceba o que são e o que 

fazem um profissional de Relações Públicas e entendam o porquê da existência de um estudo 

específico e direcionado chegando às práticas profissionais (SIMÕES, 1995). As Relações 

Públicas, atualmente, podem ser encaradas “como campo de atuação profissional, trata-se de 

uma atividade de prestação de serviços, na linha das estratégias organizacionais, que exige 

alto grau de responsabilidade de quem as pratica, uma boa bagagem de conhecimentos 

teóricos e um amplo conjunto de competências e habilidades especiais” (FERRARI, 2009, p. 

159). 

Os diversos significados do termo Relações Públicas implicam em falar de: 

processo, função, atividade, profissional, cargo, profissão. 
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O que acontece, e foi constatado neste trabalho, é que por não se entender muito 

bem o conceito de Relações Públicas e, por isso, dá margem a várias interpretações, o nome 

Relações Públicas é usado indiscriminadamente para designar cargos e funções que não 

condizem com o estudo da área, como neste anúncio do dia 11 de janeiro de 1994: “Relações 

Públicas - precisa-se de duas moças p/ serviços de propaganda. Falar c/ Nonato Carioca, blc. 

23, apto. 208, Conj. Tocantins, das 8 às 12h.” Verifica-se, também, que o termo é usado para 

atribuir mais status a um cargo ou função: “Associação Brasileira e Beneficente Social das 

Micro e Pequenas Empresas do Estado do AM - está selecionando 20 pessoas, entre rapazes e 

moças, de boa aparência, que sejam comunicativos, segundo grau completo, para serviços de 

Relações Públicas no Comércio. Entrevista das 9 às 11h e das 14 às 17h, na Rua Leonardo 

Malcher, 1759, próximo a Embratel” (anúncio do dia 2 de fevereiro de 1993). 

Desta maneira, o trabalho dos conselhos e associações da classe torna-se mais 

difícil, visto que não tendo um conceito definitivo, não se tem uma base sólida para fazer com 

que a lei seja aplicada. Antes da lei, já existe o senso comum que deveria ser modificado com 

a visibilidade da lei e das ações dos profissionais e entidades de classe. 
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3. Objetivos 

 

 

Geral: 

 

Realizar um estudo comparativo entre os anúncios publicados nas décadas de 1990 e 

2000 sobre o recrutamento de profissionais de Relações Públicas, traçando a evolução 

histórica da profissão. 

 

 

Específicos: 

 

 Fazer um levantamento, no jornal A Crítica, dos anúncios de recrutamento de 

profissionais de Relações Públicas entre os anos de 1990 e 2009; 

 

 Definir que anúncios serão analisados; 

 

 Comparar o conteúdo dos anúncios publicados durante as duas décadas; 

 

 Demonstrar o grau de reconhecimento e aceitação da profissão no mercado ao longo 

das duas décadas, comparando-as. 
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4. Justificativa 

 

A profissão de Relações Públicas é regulamentada por lei, portanto, é ilegal o 

exercício por pessoas não habilitadas profissionalmente e que não possuam o registro nos seus 

respectivos Conselhos Regionais de Profissionais de Relações Públicas. Dotada de uma série 

de inferências que a destoa de sua verdadeira prática, a área de Relações Públicas vem ao 

longo dos anos se consolidando no meio acadêmico e profissional, entretanto, verifica-se, 

ainda, que uma parcela da sociedade desconhece, sobremaneira, o que faz um profissional da 

área, e isto pode ser atestado pelos inúmeros anúncios de recrutamento publicados nos jornais 

locais que trazem em seu bojo o desconhecimento sobre a qualificação do profissional de 

Relações Públicas.  

A leitura preliminar que se faz desses anúncios é de que o termo relações públicas 

configura um status profissional mais elevado ao que realmente irá desempenhar o contratado. 

Parece que a atividade a ser executada, seja de atendente, de promoter, de auxiliar de vendas, 

necessita ser encoberta por um termo mais sofisticado, mas de real desconhecimento do 

contratado. 

A importância desde trabalho recai sobre a possibilidade que se tem de se revelar 

como, ao longo dos anos, a profissão de Relações Públicas vem sendo retratada nos anúncios 

dos jornais, demonstrando que o conteúdo deles sofreu modificações decorrentes do processo 

de conhecimento da profissão por parte das agências de recrutamento e das organizações e, 

conseqüentemente, da sociedade. O presente trabalho possibilita um registro histórico 

regional da relevância da profissão e de sua consolidação e afirmação no mercado local. 
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5. Metodologia 

 

O levantamento e a revisão bibliográfica foram realizados buscando na literatura 

informações pertinentes sobre assuntos na área de Relações Públicas, Propaganda e legislação 

profissional. A pesquisa será do tipo documental, tendo como método o comparativo e como 

técnica de coleta de dados a observação. 

Para a realização do trabalho foi feita análise das edições do jornal A Crítica de 

1990 a 2009 (duas décadas), na Biblioteca Pública do Estado, fazendo uma seleção dos 

anúncios que melhor retratam o recrutamento da profissão de Relações Públicas e sua 

evolução no mercado local. No entanto, foram lidas as edições até 31 de janeiro de 2007, pois 

o restante do acervo estava bastante defasado, passando por etapas de catalogação, e as 

edições do ano de 2009 ainda não haviam sido doadas ao órgão do governo responsável, o que 

impossibilitou a leitura do restante da pesquisa requerida. Porém, não houve prejuízo algum 

quanto ao cumprimento dos objetivos deste trabalho e o desencadeamento da análise 

comparativa.  

Desde o início do processo de leitura e análise das edições do jornal que a 

Biblioteca Pública do Estado encontra-se em obras. Sendo assim, as pesquisas foram 

deslocadas para o Palácio da Justiça do Amazonas, para onde o acervo de jornais foi 

transferido, retornando à Biblioteca somente em meados do mês de março. Foi necessária a 

reprodução dos anúncios e, inicialmente, deveria ser feita por fotografia digital, porém, só foi 

liberado que fossem tiradas fotos a partir do mês de novembro, o que dificultou na velocidade 

de reprodução dos anúncios, sendo eles transcritos de forma manual e postos na planilha de 

análise em seguida. Foram analisados todos os anúncios publicados; e, posteriormente, foi 

escolhida uma amostra significativa para tratamento estatístico e análise dos dados.  

Das 7.300 edições que deveriam ser lidas, foram lidas e analisadas anúncios 

encontrados nos aproximadamente 6.600 jornais lidos. Sendo encontrados, ao todo, 240 

anúncios (entre os que estavam de acordo ou não com a legislação profissional de Relações 

Públicas. 
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Por conta da grande quantidade de jornais, e levando em consideração obrigações 

acadêmicas e contratempos tidos pelos funcionários da Secretaria de Cultura do Governo do 

Amazonas, – os quais acompanharam a pesquisa de perto - o tempo necessário para finalizar a 

pesquisa documental foi de aproximadamente 9 meses. 

Para a classificação dos anúncios, em relação à compatibilidade com a legislação 

que regulamenta a profissão e com a formação acadêmica do profissional, foi elaborada uma 

planilha onde constatam ano de publicação do anúncio, cargo/função do recrutado, exigência 

de qualificação do recrutado, área de atuação da empresa recrutante, enquadramento com a 

regulamentação da profissão, informações adicionais, pelo qual pode-se avaliar a evolução do 

perfil exigido pelo mercado, assim como o entendimento da atividade do profissional pelo 

empresariado.  
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6. Tabulação dos dados  

 

Após conclusão da coleta dos dados, oriundos da leitura dos anúncios referentes à 

área de Relações Públicas, foram gerados gráficos, a partir da planilha, que têm o intuito de 

facilitar a compreensão sobre o que foi pesquisado. Abaixo de cada gráfico são produzidos 

comentários que evidenciam e destacam informações importantes contidas nos gráficos. 

 

 

Gráfico 01: Ramo de atuação das empresas anunciantes. 

 

Conforme os dados obtidos, pode-se inferir que 62,73% (138) das empresas que 

publicaram os anúncios não fizeram referência a sua área de atuação. O restante das empresas 

oscila entre 0.45% a 3,18%, sendo elas nas áreas de turismo, comunicação, hotelaria, 

produção de refrigerantes, cobrança, recursos humanos, produtos alimentícios, transporte 

aéreo, profissionalização pessoal, consórcio de automóveis, moda, varejo, comércio, 
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distribuição de petróleo, campanha política, produtos de celulose, consultoria e treinamento, 

telecomunicações, prestação de serviços, bebidas, publicidade e eventos, transporte 

rodoviário, plano de saúde, assessoria empresarial, material de construção, indústria e 

comércio, contabilidade, faz-se ainda o comentário de duas ocorrências, representando 0.91%, 

em que não foi possível explicitar com clareza o ramo de atuação. 

 

 

Gráfico 02: Quantidade de nomenclaturas para cargo e função designados para Relações Públicas encontradas e 

acumuladas ao longo dos anos. 

 

Pelo gráfico 02, pode-se observar, que no período estudado, acumularam-se 37 

descrições diferentes da função para o profissional de Relações Públicas. São elas: Relações 

Públicas, Chefe de Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Vendas, Gerente de 

Relações de Comunicações, Vendas, Estagiário de Comunicação, Relações Públicas para 

Emissão de Passagens, Assistente de Comunicação, Contato Publicitário, Promotora de 

Vendas, Vendedor Externo, Analista de Comunicação e Relações Públicas, elações Públicas 

de Shows, Promotora de Relações Públicas Relações Públicas para Vendas, Assistente de 

Comunicação e Relações Públicas, Analista de Apoio Comercial, Redator de Cartilha, 

Gerente de Marketing, Relações Públicas para Telemarketing, Gerente de Marketing e 
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Comunicação, Relações Públicas Internacional, Assistente de Promoções, Auxiliar de 

Comunicação, Bacharel em Comunicação, Assessor de Comunicação, Trainee de Relações 

Públicas, Gerente Comercial e Marketing, Analista de Comunicação, Secretária, Assistente de 

Marketing, Assistente de Relações Públicas, Assessor de Marketing, Analista de Marketing, 

Assessor de Comunicação e Marketing, Consultor de Mídia. 

O desconhecimento da profissão de Relações Públicas e as atividades pertinentes 

ao profissional por parte do recrutador/empregador desencadeou um número expressivo de 

nomenclaturas para designar o profissional. Observa-se, ainda, que do ponto de vista 

puramente matemático a tendência acumulada dessas nomenclaturas ainda não atingiu a sua 

estabilização. 

 

 

Gráfico 03: Quantidade de nomenclatura para cada ano pesquisado. 

 

No período estudado, o gráfico apresenta oscilações periódicas, sendo que a partir 

de 2002 o mesmo apresenta uma estabilização do cargo/função. Parte destas grandes 

oscilações refere-se ao uso impróprio de Relações Públicas para as mais variadas atividades. 

Já se pode perceber, a partir de 2002, uma diminuição do uso indevido do termo Relações 
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Públicas, demonstrando, da mesma forma, o início da compreensão das atribuições do 

profissional por parte do empregador/recrutador. 

 

Gráfico 04: Verificação da quantidade de anúncios encontrados, por ano, que estão enquadrados na legislação 

profissional de Relações Públicas. 

 

O gráfico apresenta duas séries numéricas referentes aos anúncios de 

recrutamento que se enquadram na legislação e os que não se enquadram. Este gráfico 

demonstra nitidamente que de 1990 a 2002 houve um declínio expressivo dos anúncios não 

enquadrados na legislação. Coincidentemente, a partir de 2002, visualiza-se um pequeno 

aumento dos anúncios enquadrados na legislação, sendo o ano de 2002, o ano de confluência 

dessas duas tendências. 
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Gráfico 05: Tendência de crescimento e decrescimento de anúncios que se enquadram na legislação profissional 

ao longo dos anos. 

O gráfico corrobora com o anterior no sentido de evidenciar as tendências de 

declínio dos anúncios não enquadrados na legislação com relação dos anúncios enquadrados 

na mesma. Novamente, como já havia sido observado no gráfico anterior (3), o gráfico 4 

apresenta com nitidez o nível de desconhecimento do recrutador/empregador na década de 

1990, assim como o início da percepção do mercado sobre a atribuição do profissão de 

Relações Públicas, a partir de 2002. Observa-se, ainda, uma grande queda da ocorrência de 

anúncios que utilizavam indevidamente o termo Relações Públicas para outras atividades de 

trabalho. 
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Gráfico 06: Mudança quantitativa de anúncios que empregavam o termo Relações Públicas de maneira errônea. 

 

No início da pesquisa, em 1990, o gráfico 06 mostra uma grande quantidade de 

anúncios que empregavam o termo Relações Públicas em seu texto de modo a não refletir a 

verdade quanto ao que é e o que faz o profissional de Relações Públicas. Nos anos 

subsequentes, nota-se um decréscimo no número de anúncios com esta característica com 

relação ao ano de 1990. A partir de 2000, os números tendem a chegar a zero. Novamente, 

como já havia sido observado no gráfico anterior (3), o gráfico 4 apresenta com nitidez o nível 

de desconhecimento do recrutador/empregador na década de 1990, assim como o início da 

percepção do mercado sobre a atribuição do profissão de Relações Públicas, a partir de 2002. 

Observa-se, ainda, uma grande queda da ocorrência de anúncios que utilizavam 

indevidamente o termo Relações Públicas para outras atividades de trabalho. 
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Gráfico 07: Quantidade de anúncios que exigem do profissional-candidato o diploma de graduação em 

Comunicação Social – Relações Públicas. 

 

Como forma de consolidação plena das observações, apresenta-se nesse gráfico 

duas séries numéricas, uma representando os anúncios que não exige a formação acadêmica e 

a outra que exige apresentação da graduação. A primeira série descreve uma oscilação com 

nítida tendência de diminuição de ocorrência, alcançando sua nulidade nos anos de 2005 e 

2006. No entanto, a segunda série numérica expressa uma oscilação, chegando a uma 

estabilidade a partir de 2002. 

 

 

 

7. Resultados finais e discussão 

 

Conforme planilha em anexo (ver 9.4.), percebe-se que a grande maioria dos 

anúncios encontrados não exige qualificação necessária – curso superior – e por isso não se 
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encontra de acordo com a legislação profissional de Relações Públicas. Por ser um termo 

polissêmico, é provável que o cargo de Relações Públicas posto no anúncio tenha o objetivo 

de atribuir maior relevância à função a ser desempenhada. Pode ser visto em anúncios que 

equiparam as atividades de emissor de passagens aéreas e Relações Públicas. Ou quando são 

chamados para trabalhar como vendedores sendo designados Relações Públicas. 

Também é possível verificar que as organizações de grande porte, em geral, 

conhecem as atividades e atribuições de Relações Públicas e exprimem isso em seus anúncios 

quando pedem qualificação na área. Serve de exemplo o anúncio extraído no dia 11 de janeiro 

de 1990, conforme a planilha: 

Concentrado do Amazonas Ltda. – empresa subsidiária da Coca-Cola 

Indústrias Ltda., está recrutando para admissão imediata: Gerente de 

Relações com a Comunidade. . Formação Superior completa em 

Comunicação, com especialização em Relações Públicas ou afins; 

Exp. mínima de 5 anos na área de atividades públicas, em cargo de 

chefia em empresas de grande porte. Inglês Fluente. (grifo do jornal) 

 

Visando sempre a comparação entre os anúncios, levando em consideração as 

datas de publicação, após seis anos de edições de jornais lidos, a modificação no perfil dos 

anúncios segue moderada, incluindo também a quantidade de anúncios. Tendo em vista que 

ainda se verifica a ocorrência de muitos anúncios que não se enquadram na regulamentação 

da profissão sendo confundido ou equiparado a outros cargos e funções que representam 

pouco do que pode se conseguir com as atividades de Relações Públicas. 

Ao término das quase 7.300 edições lidas do Jornal A Crítica, pode-se fazer uma 

análise primária da pesquisa mostrando os números: 

- entre 1 de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2009 foram encontrados 240 

anúncios de recrutamento em que profissionais de Relações Públicas poderiam ser 

empregados; 

- 88 (31%) anúncios estavam em conformidade com a legislação; 

- na década de 1990 foram encontrados e analisados 173 (72%) anúncios, dos 

quais apenas 33 (22%) estão de acordo com a legislação da profissão de Relações Públicas; 

- na segunda década pesquisada foram encontrados e analisados 67 (28%) 

anúncios, dos quais 45 (74%) se encontram em conformidade com a legislação vigente; 
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Constata-se, então, que embora o número de anúncios dos anos 2000 tenha sido 

significativamente reduzido em números absolutos, em quantidade de anúncios conforme a 

legislação de Relações Públicas, proporcionalmente, os números foram muito maiores. O que 

pode explicar este fato é a maior ocorrência de eventos de comunicação que discutem as 

Relações Públicas, como o Congresso Nacional de Estudos da Comunicação sediado em 2000 

em Manaus e as edições regionais do evento que ocorre em uma espécie de rodízio por todos 

os estados da região norte, além do evento anual Mesa-redonda dos Profissionais de Relações 

Públicas, organizado pelo curso de Relações Públicas do Departamento de Comunicação 

Social da Universidade Federal  

Assim sendo, com uma maior discussão e com a maior visibilidade que a 

profissão toma a partir, principalmente do ano 2000, a quantidade de anúncios de Relações 

Públicas decresce – pois os anunciantes tomam conhecimento da profissão e sabem, ao 

menos, o que um profissional de Relações Públicas não faz. Porém, em termos comparativos, 

enquanto que foram encontrados 33 anúncios que respeitavam a lei num universo de 173, 

como foi na década de 1990, entre 2000 e 2009 foram encontrados 45 em um total de 67. 

Dentre os anúncios que não obedeciam à legislação de Relações Públicas, a 

maioria dos anúncios pedia que os candidatos à vaga fossem do sexo feminino, apenas 

segundo grau completo, que o candidato tivesse boa aparência e não apresentava, no anúncio, 

com clareza, a descrição das atividades a serem desenvolvidas. A tentativa de atração do 

anunciante se dava pelo status que o nome do cargo/função (Relações Públicas) atribuía. 

Em se tratando dos anúncios que correspondem ao que pede a regulamentação da 

profissão, grande parte (87%) eram feitos por empresas de grande porte – entre estas estão as 

que se dizem de grande porte e não revelam o nome de fantasia e as que já são conhecidas no 

mercado nacional. O que não se pode deixar de considerar é que parte dos anúncios que 

obedeciam à legislação se destinavam a profissionais formados em Comunicação Social, sem 

especificar habilitação. Isto faz com que a discussão sobre o que é privativo de Relações 

Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e para as outras habilitações da área de 

Comunicação se torne mais complexa. O mercado pede que os graduados que queiram fazer 

parte de uma organização, seja ela privada, pública ou mista, possua habilidades além das que 

estudou. Portanto, um profissional de Relações Públicas para se destacar e conseguir uma 

vaga deve possuir conhecimentos e saber de técnicas utilizadas para se escrever uma matéria 

de jornal; ter conhecimentos sobre Marketing para relacionar suas ações ao que a empresa 
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ganha em termos de mercado; conhecimento sobre o mercado publicitário e saber editar 

imagens e tantas outras técnicas e conhecimentos que venham a torná-lo um Comunicador 

com habilidades de várias áreas do conhecimento. Quanto a isso, a discussão é bastante 

prolongada e já existem autores que discutem o tema com maior propriedade.  

Quanto ao tema, é importante salientar que há uma diferenciação entre academia e 

mercado de trabalho. Se um graduado do curso de Administração possuir conhecimento das 

técnicas e atividades de Relações Públicas sem que sejam percebidas como tais, o 

Administrador não toma ciência da área e passa a trabalhar de forma a inibir a contratação de 

profissionais formados na área.  

Para a área, abstendo-se das empresas de grande porte que possuem uma divisão 

de tarefas e responsabilidades mais esclarecida, o profissional a ser contratado será o que 

satisfazer as necessidades da organização apenas naquele determinado momento. Procura-se 

pelo profissional que conheça e resolva somente um problema em particular, vislumbrando 

não o plano de comunicação como um todo, mas apenas ações pontuais. 

Com isso, pode-se concluir que embora a área esteja se tornando gradativamente 

conhecida pelo mercado e pela sociedade, as exigências do mercado tornam o processo de 

reconhecimento muito mais demorado e difícil. Ainda assim, por Relações Públicas 

estudarem e terem o foco de trabalho no gerenciamento da comunicação organizacional e visa 

obter imagem favorável perante os públicos, pela imagem ser um bem abstrato e imensurável, 

o trabalho é realizado apenas de forma pontual e não se considera a capacidade de gestão. 

Considera-se a técnica como ato isolado, não percebendo as implicações políticas de cada ato. 

Após apresentar o perfil do profissional e suas atividades, cabe agora fazer um 

paralelo entre o que foi encontrado nos anúncios encontrados em pesquisa no Jornal A Crítica 

e o que dizem os teóricos da área. Em anúncio do dia 03 de janeiro de 1990 consta 

“RELAÇÕES PÚBLICAS – precisa-se de moça ou rapaz de boa aparência, que seja 

comunicativo, para serviços de Relações Públicas para trabalhar junto aos hotéis de Manaus”. 

Neste anúncio não são contemplados as funções, atividades e a necessidade de qualificação. A 

capacidade do planejamento para Relações Públicas é fundamental pelo fato de as atividades 

de relações públicas se envolverem sempre com públicos e a opinião pública em geral, é 

evidente que vão requerer o máximo de cuidados e uma sistematização das ações. 
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O profissional de Relações Públicas, em linhas gerais, possui quatro 

etapas/funções para a realização de atividades. São elas: pesquisa, planejamento, 

implementação e avaliação. O que pode ser visto no anúncio do dia 25 de julho de 2004: 

“Empresa de grande porte seleciona para seu quadro efetivo um profissional como você: 

Analista de Comunicação.- Superior completo em Administração em Marketing, Jornalismo, 

Publicidade ou Comunicação Social; -Desejável inglês ou espanhol fluente; - Conhecimento 

em elaboração de jornal, mural interno, revista e noticiários;- Desejável conhecimento ou 

participação em projetos sociais; - Disponibilidade para viagens internacionais; - Domínio em 

informática a nível de usuário;” São pedidas a qualificação e conhecimento de técnicas, além 

de conhecimentos gerais. Para elaboração dos instrumentos, não se consegue sucesso somente 

com o uso de técnicas, é preciso planejamento para saber a tiragem, periodicidade, entre 

outras coisas, atingir o objetivo superior da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Considerações Finais 
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Após apontar o que constitui e as finalidades das Relações Públicas, pode-se 

inferir que ela (as atividades) existe desde o tempo de reis e imperadores, porém a 

sistematização do estudo e das práticas só aconteceu no século XX.  

A profissão de Relações Públicas ao longo dos anos, desde a sua criação em 1965 no 

Brasil, vem buscando o seu reconhecimento e a aceitação por parte do mercado de trabalho. A 

não compreensão do significado do termo Relações Públicas tem levado um grande número 

de leigos a confusões e equívocos acerca das atividades desenvolvidas por um profissional da 

área. Embora dotada de um conselho federal e de regionais, a área carece de uma maior 

divulgação de sua prática e de sua importância para o universo organizacional. 

Até mesmo entre os profissionais da área de Comunicação, incluindo jornalistas, 

radialistas, publicitárias, é notável a incompreensão sobre as atividades privativas do 

profissional da área de Relações Públicas. Para dirimir quaisquer dúvidas, em 2002, o 

Conselho Federal de Relações Públicas  (CONFERF),  pela Resolução Normativa no. 43, de 

24 de agosto, definiu as funções e atividades referentes a essa área de atuação, independente 

da nomenclatura que recebe na organização. A utilização de nomenclaturas que tentam 

mascarar que as atividades a serem desempenhadas referem-se à prática de Relações Públicas, 

conduz o empregador a ficar sujeito a penalidades legais, incluindo a autuação do infrator e a 

aplicação de multas. 

A pesquisa teve sua relevância no momento em que foi possível determinar uma 

evolução gradual do grau de reconhecimento do mercado sobre a profissão de Relações 

Públicas. Pode-se inferir que a utilização do termo relações públicas de forma indiscriminada 

deu-se basicamente para proporcionar à atividade, a ser executada, um caráter mais 

sofisticado. Além disso, percebeu-se também que muitos dos anúncios tinham a intenção de 

esconder as verdadeiras funções que iriam desempenhar o contratado. 

O aporte de muitas empresas multinacionais no Pólo Industrial de Manaus, a partir do 

final dos anos de 1990, leva-nos a crer que contribuiu para a disseminação de que um 

profissional da área de Relações necessitaria ter graduação. Além do mais, a promoção de 

eventos referente à referida área contribuiu também para essa mudança de postura do mercado 

frente à profissão de Relações Públicas. Pode-se também expressar que o decréscimo do uso 

do termo relações públicas advém da utilização de cargos impostos por empresas 

multinacionais, como Assistente de Relações e Analista de Relações Públicas, todos exigindo 
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nível superior na área solicitada. Outro ponto a considerar foi a proliferação de concursos 

públicos nacionais e locais direcionados à contratação de profissionais de Relações Públicas, 

entre eles destacam-se o da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrárias (Embrapa), Força Aérea 

Brasileira e Petrobras, em nível nacional, e da Processamento de Dados Amazonas S/A 

(PRODAM) e Secretária de Comunicacao do Estado (SECOM) com, em nível local, o que 

evidencia um maior conhecimento sobre a profissão pelos órgãos públicos. 

No que se refere a essa falta de conhecimento da profissão pela sociedade ao longo 

desses anos, incluindo essas duas décadas, pode ser atribuída a inexistência de uma entidade 

representativa da profissão na cidade de Manaus, seja um conselho, um sindicato ou uma 

associação. O conselho do qual a região Norte está vinculado fica, atualmente, em Brasília 

(antes era sediado em Belém e depois em São Luiz), o que dificulta uma fiscalização e 

autuação de empresas que empregam outros profissionais para executar  atividades privativas 

ao profissional de Relações Públicas. 

A pesquisa revelou, então, que o mercado está mudando gradualmente o seu 

comportamento em relação à profissão de Relações Públicas, evidenciando que se houvesse 

um conselho regional instalado em Manaus, a prática equivocada e o desconhecimento da 

profissão seriam amenizados e futuramente até eliminados. 
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9. Cronograma de Atividades 

 

Nº Descrição Ago 

2009  

Set Out Nov Dez Jan 

2010 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 Levantamento e revisão 

bibliográfica 

X X X X X X X X X X   

 Análise das edições do jornal 

A Critica de 1990 a 2009 

(duas décadas)  

 X X X X X X X X X X  

 Reprodução dos anúncios  X X X X X X X X X X  

 Elaboração da planilha X X           

 Tratamento estatístico dos 

dados da planilha 
        X X X  

 Análise dos dados         X X   

 Elaboração e entrega do 

relatório parcial 

     X       

 Elaboração do resumo e 

relatório final (atividade 

obrigatória) 

         X X X 

 Preparação da apresentação 

final para o congresso 

(atividade obrigatória) 

         X X X 

 Apresentação no CONIC            X 
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11. Anexos 

11.1. Lei no 5.377 

 

LEI Nº 5.377, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967  

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I  

Definição  

Art 1º - A designação de "Profissional de Relações Públicas" passa a ser privativa: 

a) dos bacharéis formados nos respectivos cursos de nível superior;  

b) dos que houverem concluído curso similar no estrangeiro, em estabelecimento legalmente 

reconhecido após a revalidação do respectivo diploma no Brasil;  

c) dos que exerçam a profissão, de acôrdo com o art. 6º do Capítulo IV da presente Lei. 

 

CAPÍTULO II  

Das atividades profissionais  

Art 2º - Consideram-se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem respeito: 

a) a informação de caráter institucional entre a entidade e o público, através dos meios de 

comunicação;  

b) a coordenação e planejamento de pesquisas da opinião pública, para fins institucionais;  

c) a planejamento e supervisão da utilização dos meios audio-visuais, para fins institucionais;  

d) a planejamento e execução de campanhas de opinião pública;  

e) ao ensino das técnicas de Relações Públicas, de acôrdo com as normas a serem 

estabelecidas, na regulamentação da presente Lei. 

 

CAPÍTULO III  

Do registro da Profissão e de sua fiscalização  
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Art 3º - O registro do profissional de Relações Públicas fica instituído com a presente Lei, e 

tornar-se-á obrigatório no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua publicação, para 

aquêles que já se encontram no exercício da profissão. 

Parágrafo único. O registro referido neste artigo será feito pelo Serviço de Identificação 

Profissional do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante comprovante ou 

comprovantes portados pelos profissionais nas hipóteses das letras " a " a " c " do art. 1º. 

Art 4º - A fiscalização do exercício profissional será feita pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. 

Art 5º - A fiscalização do disposto no art. 2º alínea "e" ficará a cargo do Ministério da 

Educação e Cultura. 

CAPÍTULO IV  

Disposições gerais  

Art 6º - Fica assegurado o registro de que trata o art. 3º da presente Lei às pessoas que já 

venham exercendo funções de Relações Públicas, como atividade principal e em caráter 

permanente, pelo prazo mínimo de 24 meses, conforme declaração do empregador e 

comprovação de recebimento salarial proveniente dessa atividade, em entidades públicas ou 

privadas que comprovem a existência do setor especializado, e ainda que sejam sócios 

titulares da ABRP - Associação Brasileira de Relações Públicas, por idêntico período. 

Art 7º - A presente Lei será regulamentada pelo Executivo dentro de 90 (noventa) dias de sua 

publicação. 

Art 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art 9º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Brasília, 11 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.  

A. COSTA E SILVA Jarbas G. Passarinho Favorino Bastos Mercio 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Decreto no 63.283 

 

DECRETO Nº 63.283, DE 26 DE SETEMBRO DE 1968 
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Aprova o Regulamento da Profissão de Relações Públicas de que 

trata a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item 

II, da Constituição e tendo em vista o que determina a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 

1967, DECRETA: 

Art 1º - Fica aprovado o Regulamento que disciplina o exercício da Profissão de Relações 

Públicas e sua fiscalização, anexo ao presente Decreto assinado pelo Ministro do Trabalho e 

Previdência Social. 

Art 2º - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Brasília, 26 de setembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.  

A. COSTA E SILVA Jarbas G. Passarinho 
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11.3  Resolução Normativa no 43 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 43, DE 24 DE AGOSTO DE 2002 

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas – CONFERP no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 9.º, alínea “r” do Decreto 68.582, de 04.05.71, e 

-considerando as disposições constantes nas alíneas "b", "c", "e", e "g" do art. 2.º do Decreto-

Lei 860, de 11 de setembro de 1969, combinadas com as constantes no art. 3.º e nas alíneas 

"a", "b", "d", e "e" do art. 9º do Decreto 68.582, de 04 de maio de 1971;  

 

-considerando a necessidade de se prestarem esclarecimentos sobre dúvidas e questões 

surgidas nos Conselhos Regionais quanto à aplicação de normas legais pertinentes à 

profissão, conforme dispõe a alínea “d” do Decreto 68.582, 

  RESOLVE: 

Art. 1.º - Esta Resolução contém a definição das funções privativas e as atividades específicas 

do profissional de Relações Públicas, nos termos da Lei 5.377 e de seu Regulamento.  

 

§ 1.º - Todas as ações de uma organização de qualquer natureza no sentido de estabelecer e 

manter, pela comunicação, a compreensão mútua com seus públicos são consideradas de 

Relações Públicas e, portanto, não se subordinam a nenhuma outra área ou segmento.  

 

§ 2.º- Relações Públicas são definidas como uma filosofia administrativa organizacional, com 

funções administrativas de direção e de comunicação, independentemente de nomenclaturas 

de cargos e funções que venham a ser adotadas.  

 

§ 3.º- Relações Públicas caracterizam-se pela aplicação de conceitos e técnicas de:  

I) comunicação estratégica: com o objetivo de atingir de forma planificada os objetivos 

globais e os macro-objetivos para a organização; 



46 

 

II) comunicação dirigida: com o objetivo de utilizar instrumentos para atingir públicos 

segmentados por interesses comuns;  

III) comunicação integrada: com o objetivo de garantir a unidade no processo de comunicação 

com a concorrência dos variados setores de uma organização.  

 

§ 4.º- Nesta resolução entende-se por :  

 

I - Lei 5.377: A Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967;  

 

II - Regulamento: O Regulamento da profissão baixado pelo Decreto 63.283, de 26 de 

setembro de 1968, que disciplina o exercício da Profissão de Relações Públicas de que trata a 

Lei 5.377;  

 

III - DL-860: O Decreto-Lei 860, de 11 de setembro de 1969, que dispõe sobre a constituição 

do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Relações Públicas;  

 

IV - Dec.-68.582: O Decreto 68.582, de 04 de maio de 1971, que regulamenta o DL-860;  

 

V - RN: Resolução Normativa do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas;  

 

VI - Atividades específicas ou privativas: as especificadas no art. 2.º da Lei 5.377 e no art. 4.º 

do Regulamento;  

 

VII - Funções específicas ou privativas: as definidas por esta RN em consonância com as 

atividades específicas;  

 

VIII – Organização: grupamento organizacional, seja ele classificado como micro, de 

pequeno, médio ou de grande porte e de qualquer ramo de atividade, público, privado ou 

misto, com ou sem fins lucrativos;  

 

IX – Empresa: o termo é aplicado para identificar uma organização do ramo industrial, 

comercial ou de serviços e que tenha fins lucrativos;  

 

X - Comunicação:  
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a) Institucional: aquela criada exclusivamente para formar imagem positiva em torno de uma 

organização, empresa, pessoa, ou, ainda, em torno de algo ou alguma coisa. A comunicação 

institucional, com este escopo, está ligada ao nível de abordagem do assunto tratado e ao tipo 

de linguagem adotada para transmitir informações de uma determinada organização. O nível 

de abordagem deve ter a amplitude necessária à representação do conjunto de conceitos de 

uma organização, como filosofia, valores, missão, visão, políticas, pensamentos, condutas, 

posturas e atitudes, tanto do ponto de vista ético-moral quanto administrativo, em todos os 

níveis da organização. A linguagem institucional é aquela que trata esses assuntos com 

isenção comercial ou mercadológica, atendo-se, apenas, a identificar, demonstrar e apresentar 

os conceitos ligados aos temas próprios da organização, com a intenção de informar e 

satisfazer os interesses de um ou mais públicos ligados à empresa e os dela próprios; 

b) Corporativa: aquela com as mesmas características e objetivos da comunicação 

institucional, com a particularidade de estar ligada exclusivamente à alta administração das 

organizações;  

 

c) Organizacional: a ação estratégica de uma organização, elaborada com base no diagnóstico 

global e em uma visão geral da organização, levando-se em consideração o processo de 

relacionamento entre a organização e os seus públicos, individual ou simultaneamente;  

 

d) Pública ou Cívica: a que promove o fluxo da informação entre as necessidades da 

sociedade e aquelas que estão disponíveis nas instituições públicas que são, por natureza, as 

portadoras do interesse coletivo;  

 

XI – Pesquisa: processo interativo de levantamento de dados e informações de interesse de 

uma organização sendo:  

 

a) Quantitativa: quando analisa informações com base em identificação numérica e percentual 

de opiniões de entrevistados;  

 

b) Qualitativa: quando analisa informações com profundidade maior do que apenas a 

identificação numérica e percentual de opiniões de entrevistados. Pode ser o resultado das 
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opiniões individuais ou de grupo, levando-se em conta, além da opinião, o conhecimento, a 

percepção e as expectativas dos entrevistados; 

 

XII - Pesquisa de opinião:  

 

processo de comunicação e interação voltado para o levantamento de informações e 

identificação de opiniões a fim de obter, pela tabulação e cruzamento de dados, uma análise 

quantitativa que indique a natureza de uma organização. Esse resultado oferece elementos 

percentuais que orientam a tomada de decisão pela área de comunicação;  

XIII) Auditoria de Opinião:  

 

técnica específica de relações públicas que levanta informações buscando-se a manifestação 

de opiniões dos entrevistados de maneira informal e espontânea. Processo de comunicação e 

interação voltado para o levantamento de informações e identificação de opiniões, percepções 

e expectativas, a fim de obter, pela análise e interpretação das informações, o resultado 

qualitativo que determina o perfil organizacional. Essa análise oferece um diagnóstico preciso 

e o embasamento correto para a criação do planejamento estratégico de comunicação.  

 

A auditoria de opinião com fins institucionais apresenta as seguintes variações:  

 

a) Auditoria ou pesquisa de imagem: técnica que objetiva, exclusivamente, a identificação da 

imagem mediante o conceito que tem o entrevistado em relação à organização;  

b) Auditoria ou pesquisa de clima organizacional: técnica que objetiva identificar os níveis de 

satisfação e insatisfação do indivíduo e do grupo e que, em seu conjunto, determinam qual o 

tipo de harmonia ou conflito existente na organização ou parte dela;  

c) Auditoria ou pesquisa de perfil organizacional: técnica que objetiva identificar as 

características institucionais, administrativas, políticas e de procedimentos que, consolidadas, 

permite que seja formulada a definição sobre a organização;  

 

XIV – Diagnosticar:  

 

executar ações que permitam o conhecimento ou a determinação das causas que provocaram 
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determinado fato nas organizações. A análise conclusiva das informações desse conhecimento 

ou dessa determinação é chamada diagnóstico;  

 

XV – Prognosticar:  

 

executar ações que permitam antever com antecipação o desfecho ou o encaminhamento de 

determinada questão. A análise conclusiva das informações que possibilitam o desfecho ou 

encaminhamento é chamada prognóstico;  

 

XVI –Público Estratégico ou de Interesse:  

 

segmento definido como sendo portador de interesses mútuos e comuns com a organização. 

Art. 2.º - A falta do registro junto ao Conselho Regional respectivo torna ilegal o exercício da 

profissão, da atividade ou da função de Relações Públicas, tornando-se o infrator, pessoa 

física ou jurídica, punível com as cominações definidas no Código Penal Brasileiro e nas 

resoluções normativas do CONFERP.  

 

§ 1.º - Na análise dos autos formalizados para aplicação de penalidades pelo exercício ilegal 

da profissão, o Conselho Regional apreciará as provas neles contidas a partir das normas 

previstas nesta resolução.  

§ 2.º - Na análise da nomenclatura, o Conselho Regional atentará para os nomes utilizados por 

pessoas físicas e jurídicas que, motivadas pela expansão dos negócios da comunicação no 

mercado e na tentativa de se eximirem da obrigatoriedade legal do registro profissional, 

executam funções específicas de Relações Públicas.  

§ 3.º - O Conselho Regional decidirá se a atividade ou a função em exame, independente do 

nome adotado, enquadram-se no escopo do exercício das Relações Públicas e, em forma de 

acórdão, proferirá a decisão sobre o feito.  

§ 4.º - O Presidente do Conselho Regional, de ofício, recorrerá ao Conselho Federal para que 

seja apreciada a decisão de primeira instância, ressalvando-se que da decisão do CONFERP 

não caberá recurso.  

§ 5.º - Confirmada a decisão de primeira instância, o CONFERP expedirá resolução e a ela 

dará ampla divulgação.  
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§ 6.º - Reformada a decisão de primeira instância, o CONFERP expedirá acórdão e a ele dará 

ampla divulgação. 

Art. 3.º - Ficam definidas as seguintes funções como privativas da atividade profissional de 

Relações Públicas:  

 

I – Nos termos das alíneas "a" do art. 2.º da Lei 5.377 e "c" do art. 4.º do Regulamento:  

 

1) elaborar, coordenar, implantar, supervisionar e avaliar:  

 

a)planejamento estratégico da comunicação;  

b)comunicação corporativa;  

c)campanhas institucionais de informação, integração, conscientização e motivação dirigidas 

a público estratégico e à informação da opinião pública e em apoio à administração, recursos 

humanos, marketing, vendas e negócios em geral;  

 

2) coordenar, implantar, supervisionar, avaliar, criar e produzir material que, em essência, 

contenha caráter institucional da organização e se enquadre no escopo da comunicação 

organizacional e são conhecidos por newsletters e boletins informativos eletrônicos ou 

impressos, house-organs, jornais e revistas institucionais de alcance interno ou externo, 

relatórios para acionistas, folhetos institucionais, informações para imprensa, sugestões de 

pauta, balanços sociais, manuais de comunicação, murais e jornais murais;  

 

3) elaborar planejamento para o relacionamento com a imprensa:  

 

a)definir estratégia de abordagem e aproximação;  

b)estabelecer programas completos de relacionamento;  

c)manter contato permanente e dar atendimento aos chamados e demandas;  

d)elaborar e distribuir informações sobre a organização, que digam respeito às suas ações, 

produtos, serviços, fatos e acontecimentos ligados direta ou indiretamente a ela, na forma de 

sugestões de pauta, press releases e press kits, organizar e dirigir entrevistas e coletivas;  

e)criar e produzir manuais de atendimento e relacionamento com a imprensa;  

f)treinar dirigentes e executivos para o atendimento à imprensa, dentro de padrões de 

relacionamento, confiança e credibilidade;  
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4) desenvolver estratégias e conceitos de comunicação institucional por meios audiovisuais, 

eletrônicos e de informática, Internet e Intranet;  

 

5) definir conceitos e linhas de comunicação de caráter institucional para roteiros e produção 

de vídeos e filmes;  

 

6) organizar e dirigir visitas, exposições e mostras que sejam do interesse da organização. 

II - Nos termos das alíneas "b", "c" e "d " do art. 2º da Lei 5.377 e "b" e "e" do art. 4.º do 

Regulamento:  

 

1)coordenar e planejar pesquisas de opinião pública para fins institucionais:  

 

a)analisar os resultados obtidos e proferir diagnóstico;  

b)detectar situações que possam afetar a imagem da organização e realizar prognósticos;  

 

2)implantar, realizar, coordenar, dirigir, acompanhar e avaliar:  

 

a)auditoria e pesquisa de opinião;  

b)auditoria e pesquisa de imagem;  

c)auditoria e pesquisa de clima organizacional;  

d)auditoria e pesquisa de perfil organizacional; 

III - Nos termos das alíneas "e" do art. 2.º da Lei 5.377 e "g" do art. 4.º do Regulamento, 

combinado com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Educação N,º CNE 

0016/2002, de 13 de março de 2002:  

 

1)ser professor de disciplinas que têm por objetivo o desenvolvimento das competências 

específicas da formação do Profissional de Relações Públicas, a saber:  

 

a)história das Relações Públicas e do desenvolvimento de seu campo profissional no Brasil e 

no mundo;  

b)conceitos fundamentais, métodos e técnicas de Relações Públicas;  
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c)uso das estratégias, dos instrumentos e das linguagens de comunicação dirigida;  

d)métodos e técnicas de diagnóstico e prognóstico da comunicação organizacional e da 

pesquisa com fins institucionais;  

e)aspectos teóricos e práticos do planejamento da comunicação organizacional;  

f)legislação das Relações Públicas, código de ética e conduta da profissão;  

g)trabalhos práticos orientados de Relações Públicas;  

 

2)supervisionar estágios curriculares ou extra-curriculares;  

 

3)coordenação:  

 

a)de laboratório, escritório-modelo ou agência-modelo;  

b)didático-pedagógica específica da habilitação; 

IV - Nos termos das alíneas "a", "d " e "f " do art. 4.º do Regulamento:  

 

1)criar, apresentar, implantar, gerar, propor, coordenar, executar e desenvolver políticas e 

estratégias que atendam às necessidades de relacionamento da organização com seus públicos;  

 

2)implantar, coordenar, desenvolver e dirigir ações em órgãos públicos que tenham por objeto 

a comunicação pública ou cívica;  

 

3)acompanhar assuntos de interesse público afetos à organização;  

 

4)definir conceitos e sugerir políticas de:  

 

a)relações públicas para a organização;  

b)atitudes ou mudança de atitudes no tratamento com os públicos e em relação à opinião 

pública;  

c)estratégias da comunicação;  

d)administração de ações de comunicação em situação de crise e de emergência;  

e)apoio ao marketing, dentro das atividades de comunicação dirigida;  

f)propaganda institucional;  
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5)desenvolver, implementar, executar e coordenar campanha de envolvimento com público de 

interesse, campanha temática de integração, orientação, motivação, desenvolvimento 

organizacional e aquela que envolva relacionamento com funcionários, familiares, acionistas, 

comunidade, fornecedores, imprensa, governo, clientes, concorrentes, escolas e academias e 

clubes de serviços e organizações sociais;  

 

6)definir os públicos estratégicos da organização e caracterizar a segmentação feita de acordo 

com as técnicas de Relações Públicas para a definição das relações com funcionários, também 

chamada de comunicação interna; acionistas; fornecedores; comunidade; imprensa; clientes; 

governo; entidades de classes, associações e organizações não-governamentais; entidades do 

Terceiro Setor e benemerentes e com qualquer outro tipo de público que seja caracterizado 

por interesse em comum em relação à organização;  

 

7)pesquisar, formalizar, promover, orientar e divulgar para os públicos estratégicos a 

aplicação do Código de Conduta Ética e do Código de Valores da organização;  

 

8)conceber, criar, planejar, implantar e avaliar eventos e encontros institucionais que tenham 

caráter informativo para construir e manter imagem;  

 

9) desenvolver, implementar, montar, coordenar, dirigir, executar e avaliar serviço de relações 

governamentais executar e coordenar atividades de Relações Governamentais lobby e 

cerimonial. 

§ 1.º - Para o cumprimento do disposto no inciso III deste artigo, o Conselho Regional 

examinará as ementas e os programas das disciplinas oferecidas pelas Instituições de Ensino 

Superior/IES, independente do nome que tenham, para associá-las às temáticas elencadas no 

mencionado inciso e, se for o caso, exigir o registro profissional do professor da disciplina 

examinada.  

 

§ 2.º - Caso o Conselho Regional encontre óbices para a fiscalização do exercício profissional 

a que se refere o inciso III deste artigo, seu Presidente representará ao Presidente do 

CONFERP para que sejam tomadas as medidas cabíveis junto ao Ministério da Educação. 

Art. 4.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de agosto de 2002 

FLÁVIO SCHMIDT  

Presidente do Conselho 
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11.4.  Planilha de análise dos anúncios de recrutamento 

 

 

 

 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
ANÚNCIO CARGO/FUNÇÃO 

EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO DE 

EMPRESA 

REGUL

AMENT

AÇÃO 

OBSERVA

ÇÕES 

03/01/1990 

(Quarta-feira) 

Precisa-se de 4 jovens do 

sexo feminino para cargo 

de Relações Públicas. Inf. 

Luiz Avony. 

Relações Públicas Não. Não 

especificado. 

Não se 

enquadra 

  

07/01/1990 

(Domingo) 

Chefe de divisão de 

Comunicações. Curso 

Superior (de preferência 

Comunicação). Exp. Em 

fluxo de correspondência, 

redação própria. 

Chefe de Divisão de 

Comunicações 

Sim (Em qualquer 

habilitação de 

Comunicação 

Social) 

Não 

especificado. 

Enquadra

-se 

  

19/01/1990 

(Sexta-feira) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– precisa-se de moça ou 

rapaz de boa aparerência, 

que seja comunicativo, 

para serviços de Relações 

Públicas para trabalhar 

junto aos hotéis de 

Manaus. Os candidatos 

deverão dirigir-se a rua 

Miranda Leão. 167, 

Centro. OBS.: Os 

candidatos que não 

possuem tais 

qualificações, favor não 

comparecer. 

Relações Públicas Não Hotelaria/Turism

o. 

Não se 

enquadra 

  

20/01/1990 

(Sábado) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– precisa-se de moça ou 

rapaz de boa aparerência, 

que seja comunicativo, 

para serviços de Relações 

Públicas para trabalhar 

junto aos hotéis de 

Manaus. Os candidatos 

deverão dirigir-se a rua 

Miranda Leão. 167, 

Centro. OBS.: Os 

candidatos que não 

possuem tais 

qualificações, favor não 

comparecer.  

Relações Públicas Não Hotelaria/Turism

o 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

19/01/1990. 
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21/01/1990 

(Domingo) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– precisa-se de moça ou 

rapaz de boa aparerência, 

que seja comunicativo, 

para serviços de Relações 

Públicas para trabalhar 

junto aos hotéis de 

Manaus. Os candidatos 

deverão dirigir-se a rua 

Miranda Leão. 167, 

Centro. OBS.: Os 

candidatos que não 

possuem tais 

qualificações, favor não 

comparecer. 

Relações Públicas Não Hotelaria/Turism

o 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

19/01/1990. 

06/02/1990 

(Terça-feira) 

Vídeo Turismo – 

necessita de 5 moças de 

boa aparência, 

desinibidas, para 

trabalharem como 

Relações Públicas e 

vendas. Enviar foto 3X4 e 

dados pessoais para A 

Crítica. 

Relações Públicas e 

Vendas 

Não Turismo Não se 

enquadra 

Pede foto 

3X4, o que e 

proibido por 

lei. 

11/02/1990 

(Domingo) 

Concentrado do 

Amazonas Ltda. – 

empresa subsidiária da 

Coca-Cola Indústrias 

Ltda., está recrutando para 

admissão imediata: 

Gerente de Relações com 

a Comunidade. . 

Formação Superior 

completa em 

Comunicação, com 

especialização em 

Relações Públicas ou 

afins; . Exp. mínima de 5 

anos na área de atividades 

públicas, em cargo de 

chefia em empresas de 

grande porte; . Inglês 

Fluente. 

Gerente de Relações 

com a Comunidade 

Sim (Em qualquer 

habilitação de 

Comunicação Social, 

sendo a 

especialização em 

Relações Públicas) 

Refrigerante Enquadra

-se 

  

07/03/1990 

(Quarta-feira) 

Cobram – Cobranças 

Manaus selecionando 

Relações Públicas, 

cobradores e corretores. 

Rua Mal. Deodoro, nº 89, 

11º andar, sala 1106. 

Relações Públicas Não Cobranças Não se 

enquadra 

  

07/04/1990 

(Sábado) 

Relações Públicas – 

precisa-se de uma pessoa 

com experiência. Tratar 

rua M. Deodoro, nº 89, st. 

1106, 11º andar, Centro. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 
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10/04/1990 

(Domingo) 

BBC London – 

expandindo suas 

atividades em Manaus 

necessita, para 

contratação imediata, 5 

senhoras de bom nível 

cultural para trabalho de 

Relações Públicas. O 

trabalho poderá ser 

desenvolvido em tempo 

parcial ou integral. As 

pessoas interessadas 

deverão comparecer... 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

Segundo o 

anúncio, 

para exercer 

a profissão 

de Relações 

Públicas é 

necessário 

somente ter 

"bom nivel 

cultural" 

22/04/1990 

(Terça-feira) 

BBC London – 

expandindo suas 

atividades em Manaus 

necessita, para 

contratação imediata, 5 

senhoras de bom nível 

cultural para trabalho de 

Relações Públicas. O 

trabalho poderá ser 

desenvolvido em tempo 

parcial ou integral. As 

pessoas interessadas 

deverão comparecer... 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

Segundo o 

anúncio, 

para exercer 

a profissão 

de Relações 

Públicas é 

necessário 

somente ter 

"bom nivel 

cultural" 

(MESMO 

DO DIA 

10/04/1990) 

23/04/1990 

(Segunda-feira) 

T. Loureiro – 

Universitários – T. 

Loureiro Ltda., 

expandindo suas 

atividades comerciais no 

Amazonas, está 

contratando universitários 

da área de Ciências 

Humanas (Comunicação, 

Direito, Economia, 

Contabilidade, 

Administração, etc.) para 

trabalhar na área de 

vendas. Os candidatos 

deverão apresentar 

comprovante de matrícula 

(mínimo 3º ano). 

Trabalhar na área de 

vendas 

Sim Não especificado Enquadra

-se 

A empresa 

contrata um 

universitário 

de Ciências 

Humanas 

para 

trabalhar 

com vendas, 

desconsidera

ndo as 

especificida

des de cada 

curso. 

19/05/1990 

(Quinta-feira) 

Estagiário de 

Comunicação Social – 

precisa-se. 

Estagiário de 

Comunicação Social 

Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

21/05/1990 

(Segunda-feira) 

Estagiário de 

Comunicação Social – 

precisa-se. 

Estagiário de 

Comunicação Social 

Não Não especificado Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

19/05/1990. 
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21/05/1990 

(Sábado) 

Rio Amazonas Turismo 

Ltda. – admite para início 

imediato desenhista 

artístico, publicitário com 

exp. comprovada. Depto. 

de Reservas com exp. em 

telex e fax. Relações 

Públicas/Emissor de 

passagens com exp. 

Comprovada em Turismo. 

Os interessados deverão... 

Relações 

Públicas/Emissor de 

passagens 

Não Turismo Não se 

enquadra 

Reduz a 

atividade de 

Relações 

Públicas a 

emitir 

passagens. 

02/06/1990 

(Segunda-feira) 

BBC London – 

expandindo suas 

atividades em Manaus 

necessita, para 

contratação imediata, 5 

senhoras de bom nível 

cultural para trabalho de 

Relações Públicas. O 

trabalho poderá ser 

desenvolvido em tempo 

parcial ou integral. As 

pessoas interessadas 

deverão comparecer... 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

10/04/1990. 

04/06/1990 

(Quarta-feira) 

BBC London – 

expandindo suas 

atividades em Manaus 

necessita, para 

contratação imediata, 5 

senhoras de bom nível 

cultural para trabalho de 

Relações Públicas. O 

trabalho poderá ser 

desenvolvido em tempo 

parcial ou integral. As 

pessoas interessadas 

deverão comparecer... 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

10/04/1990. 

24/06/1990 

(Domingo) 

Somos uma empresa em 

franca expansão na área 

de propaganda e 

Marketing. Precisamos 

identificar os seguintes 

profissionais desejosos de 

vencer desafios: RP, 

Desenhistas, Contato, 

Arte-finalistas, Past-up, 

Desenhista Gráfico, 

Redator (criador) de 

anúncios. Os interessados 

deverão enviar Currículo 

com foto recente e 

pretensão salarial. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

Trabalhar 

com 

Propaganda 

e Marketing 

28/06/1990 

(Quinta-feira) 

Sem Classificados.           

30/06/1990 

(Sábado) 

Sem Classificados.           
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08/08/1990 

(Quarta-feira) 

Rodomar Ltda. – está 

admitindo Auxiliar de 

Almoxarifado (com 

conhecimento de peças de 

veículos Mercedes Bens). 

Motorista de caminhão, 

Office Boy (maior de 

idade). Relações Públicas 

com experiência no ramo 

de vendas. Os 

interessados deverão 

comparecer a rua Itaúba, 

338, Distrito Industrial. 

Relações Públicas Não Transporte Não se 

enquadra 

No mesmo 

anúncio é 

solicitado 

um auxiliar 

de 

almoxarifad

o, motorista 

de 

caminhão, 

office boy e 

um Relações 

Públicas 

com 

experiência 

no ramo de 

vendas. 

09/08/1990 

(Quinta-feira) 

Rodomar Ltda. – está 

admitindo Auxiliar de 

Almoxarifado (com 

conhecimento de peças de 

veículos Mercedes Bens). 

Motorista de caminhão, 

Office Boy (maior de 

idade). Relações Públicas 

com experiência no ramo 

de vendas. Os 

interessados deverão 

comparecer a rua Itaúba, 

338, Distrito Industrial. 

Relações Públicas Não Transporte Não se 

enquadra 

No mesmo 

anúncio é 

solicitado 

um auxiliar 

de 

almoxarifad

o, motorista 

de 

caminhão, 

office boy e 

um Relações 

Públicas 

com 

experiência 

no ramo de 

vendas 

(MESMO 

DO DIA 

08/08/1990). 
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12/08/1990 

(Domingo) 

Albrás – está recrutando 

p/ admissão imediata os 

seguintes profissionais: 

Técnico de Importação, 

Supervisor de Segurança 

Patrimonial, Relações 

Trabalhistas, Assistente 

de Comunicação 

Empresarial.           - 

Curso Superior Completo 

em Comunicação Social;                   

- Experiência mínima de 5 

anos em empresas de 

médio ou grande porte, 

com vivência em redação 

e produção de jornais e 

boletins informativos, 

produção de campanhas e 

peças publicitárias, tais 

como “folders”, cartazes, 

“outdoors”, adesivos e 

cartilhas.  A empresa 

oferece atrativo salário, 

amplo Plano de 

Benefícios extensivo aos 

dependentes, 

oportunidade de 

treinamento e 

desenvolvimento 

profissional.    Aos 

profissionais interessados, 

solicitamos enviar 

currículo detalhado com 

pretensão salarial para a 

área. 

Assistente de 

Comunicação 

Empresarial 

Sim (em qualquer 

habilitação de 

Comunicação 

Social) 

Não é possível 

identificar 

Enquadra

-se 

A vaga 

destina-se a 

um 

profissional 

graduado 

em qualquer 

das 

habilitações 

de 

Comunicaçã

o Social. A 

descrição 

das 

atividades 

engloba 

aspectos de 

Relações 

Públicas, 

Publicidade 

e 

Propaganda, 

e 

Jornalismo. 

17/08/1990 

(Sexta-feira) 

Rodomar Ltda. – está 

admitindo com urgência 

Relações Públicas com 

exp. no ramo de vendas. 

Relações Públicas Não Transporte Não se 

enquadra 

  

25/08/1990 

(Sábado) 

Hotel Mônaco – admite 

para início imediato: 

governanta com 

experiência, telefonista, 

recepcionista, enc. de 

copa e relações públicas. 

Idade máxima de 25 anos, 

salário em aberto. 

Relações Públicas Não Hotelaria Não se 

enquadra 

Discriminan

do por 

idade. 

06/09/1990 

(Quinta-feira) 

SENHORAS DE BOM 

NIVEL CULTURAL – 

Followhe BBC London, 

expandindo suas 

atividades em Manaus, 

necessita contratar, pessoa 

idônea para trabalho de 

Relações Públicas, 

desejável conhecimento 

em Língua Inglesa. 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

É pedido 

apenas "bom 

nivel 

cultural" e 

conheciment

o em Língua 

Inglesa. 
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07/09/1990 

(Sexta-feira) 

SENHORAS DE BOM 

NIVEL CULTURAL – 

Followhe BBC London, 

expandindo suas 

atividades em Manaus, 

necessita contratar, pessoa 

idônea para trabalho de 

Relações Públicas, 

desejável conhecimento 

em Língua Inglesa. 

Relações Públicas Não Comunicações Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/09/1990. 

09/09/1990 

(Domingo) 

Recursos Humanos Ltda. 

“Padrão de qualidade” – 

seleciona para contratação 

imediata: Relações 

Públicas.                                     

- requisitos: 

masculino/feminino, para 

atuarem na área de 

Propaganda e Marketing. 

Relações Públicas Não Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

 O 

profissional 

deve ter 

conheciment

o destas 

áreas, mas 

trabalhar 

exclusivame

nte nestas 

áreas não 

constitui 

atividade de 

Relações 

Públicas. 

12/09/1990 

(Quarta-feira) 

Relações Públicas – sexo 

feminino, exige-se boa 

aparência e desembaraço 

e vontade de progredir. 

Getúlio Vargas, 790, 2º 

andar. 

Relações Públicas Não Não é possível 

identificar 

Não se 

enquadra 

Pede 

candidatos 

do sexo 

feminino. 

Uma 

preferência 

que não está 

de acordo 

com a lei. 

16/09/1990 

(Domingo) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– Empresa de Turismo 

admite moças para 

Relações Públicas, 

excelente aparência, 18 a 

25 anos. Comparecer Ed. 

Manaus Shopping Center. 

Relações Públicas Não Turismo Não se 

enquadra 

Determina 

sexo e idade 

dos 

candidatos. 

Legalmente 

errado. 

Conforme a 

idade 

requerida, 

não há 

meios de ser 

graduado. 

16/09/1990 

(Domingo) 

MELHORE A SUA 

VIDA – Torne-se um 

profissional de sucesso 

integrando-se a nossa 

equipe onde você terá 

treinamento específico, 

ótimas comissões, registro 

em carteira, ajuda-

combustível, etc. Estamos 

necessitando de Relações 

Públicas (ambos os 

sexos). 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 
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23/09/1990 

(Domingo) 

Escritório Líder admite: 

Relações Públicas sem 

experiência (masc. e fem.) 

ganha aproximadamente 

Cr$ 40.000,00 por mês.                                                  

- 10 vagas para Centro;                      

- 10 vagas para Coroado, 

Tancredo Neves, Cidade 

Nova, Mauazinho e 

Japiim;                   - para 

cada uma destas regiões 

será admitida 10 pessoas 

aproximadamente. 

Horário de atendimento 

de 7h às 12h, de seg. a 

sexta. 

Relações Públicas Nào Não especficado Não se 

enquadra 

  

23/09/1990 

(Domingo) Estamos selecionando 

para admissão imediata:                              

- Assessora 

Administrativa;           - 

Assistente de 

Treinamento;       - 

Assistente de Vendas;                 

- Relações Públicas;                       

- Secretária;                                  

- Universitários;                            

Requisitos:                                       

- dinamismo;                                

- facilidade de 

comunicação oral e 

escrita;                                         

- boa apresentação 

pessoal. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

30/09/1990 

(Domingo) 

Real Alimentos – precisa-

se de administrador de 

restaurantes, com exp., e 

Relações Públicas de 

ambos os sexos com 

experiência em vendas. 

Relações Públicas Não Produtos 

alimentícios 

Não se 

enquadra 

Pede 

experiência 

em vendas. 

07/10/1990 

(Domingo) 
Relações Públicas 

(Vendas) – sexo feminino, 

boa aparência, 

desembaraçada. Favor 

apresentar-se somente 

pessoas que realmente 

queiram trabalhar. Getúlio 

Vargas, 790. 

Relações Públicas 

(Vendas) 

Não Não especificado Não se 

enquadra 
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07/10/1990 

(Domingo) 

ITA (Itapemirim 

Transportes Aéreos) – 

Estamos selecionando 

profissionais,  com exp. 

em atividade aérea para as 

seguintes funções: 

Gerente de Filial, 

Contactos Comerciais, 

Relações Públicas. 

Apresentar currículo. 

Relações Públicas Não Transporte Aéreo Não se 

enquadra 

  

08/10/1990 

(Segunda-feira) 

ITA (Itapemirim 

Transportes Aéreos) – 

Estamos selecionando 

profissionais,  com em 

atividade aérea para as 

seguintes funções: 

Gerente de Filial, 

Contactos Comerciais, 

Relações Públicas. 

Apresentar currículo 

Relações Públicas Não Transporte Aéreo Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

07/10/1990. 

14/10/1990 

(Domingo) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– sexo feminino, boa 

aparência, desembaraço e 

vontade de progredir. 

Getúlio Vargas, nº 790, 

Conj. 210/213. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

12/09/1990. 

23/10/1990 

(Terça-feira) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– sexo feminino, boa 

aparência, desembaraço e 

vontade de progredir. 

Getúlio Vargas, nº 790, 

Conj. 210/213. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

14/10/1990. 

24/10/1990 

(Quarta-feira) 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

– sexo feminino, boa 

aparência, desembaraço e 

vontade de progredir. 

Getúlio Vargas, nº 790, 

Conj. 210/213. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

14/10/1990. 

06/01/1991 

(Domingo) 

O IPAM – Instituto 

Profissionalizante e 

Cultural do Amazonas, 

em fase de expansão 

necessita contratar moças 

para Relações Públicas, 

com possibilidades de 

pagar acima de 150 mil 

mensal. Exigimos boa 

apresentação, boa locução 

verbal e dinamismo. 

Interessadas tratar no 

IPAM à Rua José 

Paranaguá, 625, Centro. 

Fone 2338269 – Segunda-

feira à partir das 8h30. 

Relações Públicas Não Profissionalizaçã

o de pessoal 

Não se 

enquadra 

Aceita 

apenas 

"moças" 

como 

candidatas. 
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06/01/1991 

(Domingo) 

COBRANÇAS 

MANAUS: Contrata de 

imediato 1 Relações 

Públicas C/ experiência 

Os interessados deverão 

comparecer à R. Marechal 

Deodoro, 89, Sala 1106 – 

Centro. 

Relações Públicas Não Cobranças Não se 

enquadra 

  

27/01/1991 

(Domingo) UNIVERSITÁRIOS - 

Estamos selecionando 

candidatos do 1º e 2º 

períodos da área de 

Comunicação Social ou 

Relações Públicas para 

contatos publicitários. Os 

interessados devem 

comparecer a Av. Tefé, 

33, 2º andar – 

Cachoeirinha, próx à 

Carvalho Leal, altos da 

Dograria Odonto-Médica.             

Estamos selecionando 

candidatos do 1º e 2º 

períodos da área de 

Comunicação Social ou 

Relações Públicas para 

contatos publicitários. Os 

interessados devem 

comparecer a Av. Tefé, 

33, 2º andar – 

Cachoeirinha, próx à 

Carvalho Leal, altos da 

Dograria Odonto-Médica. 

Contatos 

Publicitários 

Ensino Superior 

Incompleto 

Não especificado Enquadra

-se 

  

16/02/1991 

(Sábado) 

Atenção Relações 

Públicas ou vendedores – 

A Metaforte está 

contratando vendedores 

para preencher seus 

quadros de funcionários, 

c/ uma retirada mensal de 

Cr$ 200.000,00. Os 

interessados deverão 

comparecer nesta 2ª feira 

das 14h às 16h, no Edf 

Lobrás, Sala 503. 

Vendedor Não   Não se 

enquadra 

Equipara um 

Relações 

Públicas e 

um 

vendedor. 
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17/02/1991 

(Domingo) 

Atenção Relações 

Públicas ou vendedores – 

A Metaforte está 

contratando vendedores 

para preencher seus 

quadros de funcionários, 

c/ uma retirada mensal de 

Cr$ 200.000,00. Os 

interessados deverão 

comparecer nesta 2ª feira 

das 14h às 16h, no Edf 

Lobrás, Sala 503. 

Vendedor Não   Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

16/02/1991 

27/02/1991 

(Quinta-feira) 

5 moças – precisa-se c/ 

boa aparência, 

comunicativas para 

serviços de Relações 

Públicas e Turismo. 

Marcar entrevista, fone 

2360394. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

08/03/1991 

(Sexta-feira) 

Consórcio Univolks 

admite para início 

imediato: Relações 

Públicas. Sexo feminino, 

simpática, facilidade de 

comunicação e com 

redação própria. 

Escolaridade a nível de 2º 

grau. Munidas de 

documentos à Rua Recife, 

1095, Adrianópolis. 

Horário Comercial, 

procurar Setor pessoal. 

Relações Públicas Não Consórcio de 

Automóveis 

Não se 

enquadra 

A 

qualificação 

exigida é 

apenas de 2º 

grau. 

10/03/1991 

(Sábado) 

Consórcio Univolks 

admite para início 

imediato: Relações 

Públicas Sexo feminino, 

simpática, facilidade de 

comunicação e com 

redação própria. 

Escolaridade a nível de 2º 

grau. Munidas de 

documentos à Rua Recife, 

1095, Adrianópolis. 

Horário Comercial, 

procurar Setor pessoal. 

Relações Públicas Não Consórcio de 

Automóveis 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

08/03/1991. 
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11/03/1991 

(Domingo) 

Consórcio Univolks 

admite para início 

imediato: Relações 

Públicas Sexo feminino, 

simpática, facilidade de 

comunicação e com 

redação própria. 

Escolaridade a nível de 2º 

grau. Munidas de 

documentos à Rua Recife, 

1095, Adrianópolis. 

Horário Comercial, 

procurar Setor pessoal. 

Relações Públicas Não Consórcio de 

Automóveis 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

08/03/1991. 

17/03/1991 

(Domingo) 

Grupo Empresarial 

necessita para contratação 

urgente: RELAÇÕES 

PÚBLICAS. - Moças com 

2º grau completo, 

dinâmicas, excelente 

aparência, comunicativas, 

boa fluência verbal, para 

atuarem juntos a 

empresários. Ótima 

perspectiva salarial. Os 

interessados encaminhar 

curriculum detalhado com 

foto 3x4 mencionando 

último salário e pretensão 

salarial para caixa postal 

2908 – Manaus – AM. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

Pede 

somente 

mulheres, e 

a 

qualificação 

exigida é 

somente o 2º 

grau. 

24/03/1991 

(Domingo) 

Relações Públicas – para 

representar a Empresa na 

venda de frete c/ 

condução própria, que 

entenda do ramo de 

cargas. Trat. Transporte 

Universal Ltda, Rua 

Codajás, 138, 

Cachoeirinha. 

Relações Públicas Não Transporte Não se 

enquadra 

  

26/03/1991 

(Terça-feira) 

Moças e rapazes de boa 

aparência para Relações 

Públicas – precisa-se. 

Paga-se ótimas comissões. 

Tratar Marcílio Dias, 325. 

Sl 203 a partir das 14h. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

Pede boa 

aparência e 

trabalhar 

com 

comissões. 

09/04/1991 

(Terça-feira) 

Relações Públicas – 

precisa-se c/ experiência 

comprovada em carteira c/ 

2º grau completo. Trazer 

todos os documentos e 

uma fotografia. Ed 

Lobrás, 5º andar, sl 503, 

falar c/ Herika, das 13h às 

17h. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

Pede 

experiência 

comprovada 

em carteira 

sendo que a 

qualificação 

exigida é o 

2º grau 

completo. 
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10/04/1991 

(Quarta-feira) 

Relações Públicas – 

precisa-se c/ experiência 

comprovada em carteira c/ 

2º grau completo. Trazer 

todos os documentos e 

uma fotografia. Ed 

Lobrás, 5º andar, sl 503, 

falar c/ Herika, das 13h às 

17h. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

09/04/1991. 

19/04/1991 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se p/ contatos c/ 

empresas, associações e 

repartições. Gentileza, 

somente apresentar-se 

pessoas capacitadas por 

tratar-se de cantor de alto 

nível. MODACHICK, 

Rua Lobo D'almada, 463, 

Centro. Contactar 

pessoalmente das 14:00 às 

18:00 horas. Sr. Izaltino. 

Relações Públicas Não Moda Não se 

enquadra 

  

22/05/1991 

(quarta-feira) 

S/ Classificados 

          

31/05/1991 

(sexta-feira) 

S/ Classificados 

          

17/07/1991 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - Dudas 

Modas, estamos 

admitindo c/ os seguintes 

requisitos: sexo feminino, 

nível secundário, boa 

apresentação, exp. No 

ramo de confecções 

feminino, saiba dirigir, 

salário a combinar. Os 

interessados favor 

comparecer à Rua 

Visconde de Porto Alegre, 

1118-A, a partir das 

9:00h, falar c/ Eduardo 

Figueira. 

Relações Públicas Não Moda Não se 

enquadra 

  

21/07/1991 

(domingo) 

Relações Públicas - Dudas 

Modas, estamos 

admitindo c/ os seguintes 

requisitos: sexo feminino, 

nível secundário, boa 

apresentação, exp. No 

ramo de confecções 

feminino, saiba dirigir, 

salário a combinar. Os 

interessados favor 

comparecer à Rua 

Visconde de Porto Alegre, 

1118-A, a partir das 

9:00h, falar c/ Eduardo 

Figueira.         

MESMO 
DO DIA 
17/07/1991 
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21/07/1991 

(domingo) 

Moças e rapazes - 

estamos admitindo nesta 

cidades, maiores de 18 

anos p/ trabalhar c/ 

Relações Públicas e 

serviços burocráticos de 

escritório. Exige-se 1o 

grau ou 2o grau, boa 

apresentação pessoal, c/ 

ou s/ exp. anterior. Os 

interessados comparecer 

p/ entrevista. Av. 7 de 

setembro, 740, 4o andar, 

s/404 - Centro 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

28/07/1991 

(domingo) 

Empregos de Relações 

Públicas - precisa-se de 

10 rapazes e 10 moças p/ 

essa função. Av. 

Epaminondas 719 - 

Centro, horário comercial. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

02/08/1991 

(sexta-feira) 

Relaçõe Públicas (sexo 

feminino) - enviar 

curriculum vitae para a 

Caixa Postal 30, com foto 

recente e pretensão 

salarial. 

Relações Públicas Não Não especificado Não se 

enquadra 

  

03/08/1991 

(sábado) 

Promotoras de Vendas - 

p/ serviços de relações 

públicas com muito boa 

aparência e boa locução 

verbal. Oferecemos boa 

remuneração e ótimos 

prêmios. Treinamento 

especializado, 

possibilidade de rápida 

promoção. Comparecer à 

rua Ferreira Pena, 144 

(em frente a Cosama) 

Promotora de 

Vendas 

Não Varejo Não se 

enquadra 

  

04/08/1991 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se 30 Relações 

Públicas, rapazes e moças. 

Av. Epaminondas, 719. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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04/08/1991 

(domingo) 

Recrunorte está 

selecionando:      - 

Orientador Educacional: 

com exp. na função, que 

já tenha trabalhado em 

colégio, sexo masculino, 

de 25 a 45 anos;        - 

Relações Públicas: com 

ou sem experiência, sexo 

feminino, muito boa 

aparência, 

desembaraçada, 

comunicativa, etc;                      

- Motoqueiros com moto: 

que seja habilitado;                                  

- Jardineiros: com 

experiência comprovada 

na função.                Os 

interessados deverão 

comparecer à rua Urucará 

no 202, Cachoeirinha, em 

frente aos Irmãos Takeda. 

Relações Públicas Não Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

No mesmo 

anúncio é 

citada vaga 

para 

jardineiro, o 

que alega 

falta de 

critério para 

fazer o 

anúncio. 

Desta 

maneira, o 

leitor do 

jornal pode 

fazer ligação 

de atividade 

quando se 

depara com 

o anúncio. 

05/08/1991 

(segunda-feira) 

Promotoras de Vendas - 

p/ serviços de relações 

públicas com muito boa 

aparência e boa locução 

verbal. Oferecemos boa 

remuneração e ótimos 

prêmios. Treinamento 

especializado, 

possibilidade de rápida 

promoção. Comparecer à 

rua Ferreira Pena, 144 

(em frente a Cosama) 

Promotora de 

Vendas 

Não Varejo Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

03/08/1991. 

06/08/1991 

(terça-feira) 

Vendedoras Externas - 

para serviço de relações 

públicas, com muito boa 

aparência e boa locução 

verbal. Oferecemos boa 

remuneração e ótimos 

prêmios, treinamento 

especializado. 

Possibilidade de rápida 

promoção. Comparecer à 

Rua Ferreira Pena, 1444 

(em frente a Cosama) 

munidos de documentos. 

Vendedora Externa Não Não especificada Não se 

enquadra 
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08/08/1991 

(quinta-feira) 

Promotoras de Vendas - 

p/ serviços de relações 

públicas com muito boa 

aparência e boa locução 

verbal. Oferecemos boa 

remuneração e ótimos 

prêmios. Treinamento 

especializado, 

possibilidade de rápida 

promoção. Comparecer à 

rua Ferreira Pena, 144 

(em frente a Cosama) 

Promotora de 

Vendas 

Não Varejo Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

03/08/1991. 

09/08/1991 

(domingo) 

Vendedoras Externas - 

para serviço de relações 

públicas, com muito boa 

aparência e boa locução 

verbal. Oferecemos boa 

remuneração e ótimos 

prêmios, treinamento 

especializado. 

Possibilidade de rápida 

promoção. Comparecer à 

Rua Ferreira Pena, 1444 

(em frente a Cosama) 

munidos de documentos. 

Vendedora Externa Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/08/1991. 

01/09/1991 

(domingo) 

Secretária, Recepcionista, 

Assistente de Diretoria, 

Relações Públicas e 

Vendas Externas - Enviar 

currículo para Caixa 

Postal 30, Cep 690613, 

Manaus/AM. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

01/09/1991 

(domingo) 

BRAHMA - Analista de 

Promoção e Relações 

Públicas.                    - 

Formação superior em 

Administração de 

Empresas ou 

Comunicação Social;                   

- Experiência mínima de 1 

ano de função;                                      

- Organização, 

criatividade, liderança e 

facilidade em estabelecer 

contatos interpessoais, 

especialmente a nível de 

canais de 

distribuição/consumidor 

final. 

Analista de 

Comunicação e 

Relações Públicas 

Sim Bebidas Enquadra

-se 
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07/09/1991 

(sábado) 

Sexo feminino! Agência 

de Publicidade e Eventos 

contrata urgente. Relações 

Públicas de Show (92 

vagas). Modelos p/ 

desfiles e recepção (910 

vagas). Oferecemos 

treinamento, salário e 

comissão. Comparecer à 

seleção com fotos e 

documentos na Av. Pedro 

Teixeira, 1061, conj. D. 

Pedro I, ao lado do 

Colégio da Vila Olímpica. 

Relações Públicas de 

Show 

Não Publicidade e 

Eventos 

Não se 

enquadra 

  

08/09/1991 

(domingo) 

Promotoras e Relações 

Públicas - com ótima 

apresentação e boa 

locução verbal. Ótimas 

condições de 

remuneração. Comparecer 

munidos de currículo e 

documentação à rua 

Ferreira Pena n 1444. 

Promotoras e 

Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

09/09/1991 

(segunda-feira) 

Promotoras e Relações 

Públicas - com ótima 

apresentação e boa 

locução verbal. Ótimas 

condições de 

remuneração. Comparecer 

munidos de currículo e 

documentação à rua 

Ferreira Pena n 1444. 

Promotoras e 

Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

08/09/1991. 

14/10/1991 

(sexta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

02/12/1991 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

06/12/1991 

(sexta-feira) 

Rodomar Ltda.: está 

admitindo Relações 

Públicas, de preferência 

do sexo feminino, que 

tenha o segundo grau 

completo, boa aparência, 

seja comunicativa; 

oferecemos salário 

compatível c/ a função, 

mais comissão. Dar-se 

preferência p/ 

Universitária c/ condução 

própria. Os interessados 

deverão se dirigir à Rua 

Itaúba, 338. Distrito 

Industrial, no horário de 

07:30 às 09:30h. 

Relações Públicas NãO Transporte 

rodoviário 

Não se 

enquadra 

  

25/12/1991 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

01/01/1992 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           



72 

 

02/01/1992 

(quinta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

29/01/1992 

(quarta-feira) 

Rodomar Ltda.: está 

admitindo Relações 

Públicas, de preferência 

do sexo feminino, que 

tenha o segundo grau 

completo, boa aparência, 

seja comunicativa; 

oferecemos salário 

compatível c/ a função, 

mais comissão. Dar-se 

preferência p/ 

Universitária c/ condução 

própria. Os interessados 

deverão se dirigir à Rua 

Itaúba, 338. Distrito 

Industrial, no horário de 

07:30 às 09:30h. 

Relações Públicas NãO Transporte 

rodoviário 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/12/1991. 

31/01/1992 

(sexta-feira) 

Rodomar Ltda.: está 

admitindo Relações 

Públicas, de preferência 

do sexo feminino, que 

tenha o segundo grau 

completo, boa aparência, 

seja comunicativa; 

oferecemos salário 

compatível c/ a função, 

mais comissão. Dar-se 

preferência p/ 

Universitária c/ condução 

própria. Os interessados 

deverão se dirigir à Rua 

Itaúba, 338. Distrito 

Industrial, no horário de 

07:30 às 09:30h. 

Relações Públicas NãO Transporte 

rodoviário 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/12/1991. 

15/02/1992 

(sábado) 

Clínica Santa Júlia - 

Relações Públicas. Se 

você tem boa aparência, é 

desinibido, tem o segundo 

grau completo, e quer 

trabalhar com o melhor 

plano de saúde de 

Manaus, venha conversar 

com a gente. Procure-nos 

nesta segunda-feira, no 

horário comercial, à Av. 

Ayrão, 507, Centro. 

Procurar Sr. Márcio. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

  



73 

 

16/02/1992 

(domingo) 

Clínica Santa Júlia - 

Relações Públicas. Se 

você tem boa aparência, é 

desinibido, tem o segundo 

grau completo, e quer 

trabalhar com o melhor 

plano de saúde de 

Manaus, venha conversar 

com a gente. Procure-nos 

nesta segunda-feira, no 

horário comercial, à Av. 

Ayrão, 507, Centro. 

Procurar Sr. Márcio. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

15/02/1992. 

29/02/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

02/03/1992 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

04/03/1992 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

11/03/1992 

(quarta-feira) 

Vendedoras e Relações 

Públicas - Ótima 

apresentação e segundo 

grau, ganhos acima de 

2.000.000,00 mensais, 

marcar entrevista pessoal 

p/ telefone 233-3156, c/ 

Rudá ou Luana, horário 

comercial, domingo c/ 

Luana. Fone 234-2458. 

Vendedoras e 

Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

16/03/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

23/03/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

29/03/1992 

(domingo) 

Clínica Santa Júlia - 

Admite: pessoas com 

excelente aparência, para 

compor nossa equipe de 

relações públicas. Não 

precisa exp. Anterior. 

Daremos treinamento, 

apoio publicitário e ótima 

comissão. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

Pode-se 

inferir que 

se destina à 

mesma vaga 

do anúncio 

do dia 

15/02/1992, 

porém 

dando maior 

ênfase aos 

ganhos. 

Porém, 

ainda fora 

da 

regulamenta

ção da 

profissão de 

Relações 

Públicas. 

06/04/1992 

(domingo) 

S/ Classificados           

13/04/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

16/05/1992 

(quinta-feira) 

S/ Edição do Jornal           
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17/05/1992 

(sexta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

18/05/1992 

(sábado) 

S/ Edição do Jornal           

19/05/1992 

(domingo) 

S/ Edição do Jornal           

20/05/1992 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

21/04/1992 

(terça-feira) 

Relações Públicas - para 

contatos externos com 

alguns conhecimentos de 

contabilidade e aberturas 

de firmas. Trat. Av. 

Eduardo Ribeiro, 639, 

andar 18, sl. 1810. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

22/04/1992 

(quarta-feira) 

Vendedoras e Relações 

Públicas: Ótima 

apresentação e 

ambiciosas. Ganhos 

médios acima de 2 

milhões mensais. 

Comparecerem com 

currículo (período da 

manhã), Rua Ferreia Pena, 

1444m em frente à 

Cosama. 

Vendedoras e 

Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

É 

corresponde

nte ao 

anúncio do 

dia 

11/03/1992. 

24/04/1992 

(sexta-feira) 

Vendedoras e Relações 

Públicas: Ótima 

apresentação e 

ambiciosas. Ganhos 

médios acima de 2 

milhões mensais. 

Comparecerem com 

currículo (período da 

manhã), Rua Ferreia Pena, 

1444 em frente à Cosama. 

Vendedoras e 

Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

22/04/1992. 

01/05/1992 

(sexta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

04/05/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

11/05/1992 

(domingo) 

S/ Classificados           

18/05/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

20/05/1992 

(quarta-feira) 

Relações Públicas, 

Vendedores e 

Supervisores de Vendas 

Externas: ótima 

apresentação, ganhos 

médios acima de 2 

milhões mensais, fixo + 

comissão + prêmios, 

possibilidade de 

promoção rápida. 

Empresa em expansão. 

Comp. somente c/ 

currículo à Rua Ferreira 

Pena, 1444, em frente à 

Cosama.  

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Aparenta ser 

do mesmo 

anunciante 

dos dias 

22/04 e 

11/03/1992. 
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22/05/1992 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de uma, sexo 

feminino, c/ boa 

aparência, experiência 

comprovada. Enviar 

Curriculum para a Rua 

Guilherme Moreira, 116 - 

Centro. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

24/05/1992 

(domingo) 

Relações Públicas, 

Vendedores e 

Supervisores de Vendas 

Externas: ótima 

apresentação, ganhos 

médios acima de 2 

milhões mensais, fixo + 

comissão + prêmios, 

possibilidade de 

promoção rápida. 

Empresa em expansão. 

Comp. somente c/ 

currículo à Rua Ferreira 

Pena, 1444, em frente à 

Cosama.  

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

20/05/1992. 

25/05/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

26/05/1992 

(terça-feira) 

Relações Públicas, 

Supervisor de Vendas, 

Vendedores de Ambos os 

sexos: com idade de 18 a 

30 anos, com boa 

aparência, segundo grau 

completo, para trabalhar 

com público selecionado, 

produto de boa aceitação 

no mercado. Comparecer 

à Rua Belém, 408. 

Adrianópolis, atrás da 

caixa da Cosama 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não há 

distinção de 

funções 

entre od 

diversos 

cargos 

ofertados. O 

leitor leigo, 

por 

consequênci

a, não faz 

distinção, 

portanto, 

dos cargos e 

funções. 

31/05/1992 

(domingo) 

Relações Públicas, 

Vendedores e 

Supervisores de Vendas 

Externas: ótima 

apresentação, ganhos 

médios acima de 2 

milhões mensais, fixo + 

comissão + prêmios, 

possibilidade de 

promoção rápida. 

Empresa em expansão. 

Comp. somente c/ 

currículo à Rua Ferreira 

Pena, 1444, em frente à 

Cosama.  

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

20/05/1992. 
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28/06/1992 

(domingo) 

Moças p/ Relações 

Públicas - maiores de 18 

anos, boa apresentação, 

ganhos médios acima de 3 

milhões mensais. 

Comparecer Rua Ferreira 

Pena 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

01/07/1992 

(quarta-feira) 

Moças p/ Relações 

Públicas - maiores de 18 

anos, boa apresentação, 

ganhos médios acima de 3 

milhões mensais. 

Comparecer à Rua 

Ferreira Pena, 1444, em 

frente a Cosama. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não é 

mencionado 

a 

escolaridade 

necessária. 

01/07/1992 

(quarta-feira) 

Vendedoras (es) e 

Relações Públicas - ótima 

apresentação, contrato de 

alto valor. Comp. Rua 

Ferreira Pena, 1414, em 

frente à Cosama. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

02/07/1992 

(quinta-feira) 

Empresa admite - Nesta 

quinta-feira, moças e 

rapazes p/ Relações 

Públicas em seus 

escritórios c/ ou s/ 

experiência, primeiro 

grau, mais de 18 anos, 

solteiros. Comparecer R. 

Miranda Leão, 411, 

primeiro andar. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

02/07/1992 

(quinta-feira) 

Vendedoras (es) e 

Relações Públicas - ótima 

apresentação, contrato de 

alto valor. Comp. Rua 

Ferreira Pena, 1414, em 

frente à Cosama. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

01/07/1992. 

06/07/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

12/07/1992 

(domingo) 

Relações 

Públicas/Vendedoras - 

Precisa-se com ótima 

apresentação e 

experiência. Fixo + 

comissão + ajuda de 

custos. Curso 

remunerado. Ganhos 

médios acima de 1 milhão 

mensal. Comparecer com 

curriculum vitae, à Rua 

Ferreira Pena, 1441, em 

frente à Cosama. 

Relações 

Públicas/Vendedor 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não há 

diferenciaçã

o entre os 

cargos 

anunciados. 

13/07/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           
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15/07/1992 

(quarta-feira) 

Recrunorte admite: 

Relações Públicas - 

condução própria, ambos 

os sexos, idade acima de 

30 anos. Os interessados 

comparecer à Rua 

Urucará, 202 - 

Cachoeirinha. 

Relações Públicas Não Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

  

19/07/1992 

(domingo) 

Relações 

Públicas/Vendedoras - 

Precisa-se com ótima 

apresentação e 

experiência. Fixo + 

comissão + ajuda de 

custos. Curso 

remunerado. Ganhos 

médios acima de 1 milhão 

mensal. Comparecer com 

curriculum vitae, à Rua 

Ferreira Pena, 1441, em 

frente à Cosama. 

Relações 

Públicas/Vendedor 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

12/07/1992. 

20/07/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

29/07/1992 

(terça-feira) 

S/ Classificados           

03/08/1992 

(domingo) 

S/ Classificados           

05/08/1992 

(segunda-feira) 

Vendedoras, Relações 

Públicas - Fixo + 

comissões. Curso de 

preparação e ótimo 

ambiente de trabalho, em 

expansão na Amazônia. 

Comparecer c/ curriculum 

à Rua Ferreira Pena, 

1444. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

10/08/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

24/08/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

27/08/1992 

(terça-feira) 

S/ Classificados           

31/08/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

05/09/1992 

(sábado) 

S/ Classificados           

07/09/1992 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

12/10/1992 

(sexta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

19/10/1992 

(quinta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

26/10/1992 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

04/01/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

11/01/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           
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17/01/1993 

(terça-feira) 

S/ Edição do Jornal           

18/01/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

21/01/1993 

(sábado) 

Da Vinci Hotel contrata: 

Relações Públicas c/ carro 

próprio, 25 a 30 anos, 

disponibilidade para 

viagens, experiência em 

contatos com grandes 

empresas. Contato com 

Paula. Telefone 663-1213. 

Rua Belo Horizonte, 210. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

25/01/1993 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

01/02/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

06/02/1993 

(sábado) 

Pessoas: precisa-se p/ 

trabalhar c/ Relações 

Públicas (serviços de rua). 

Exige-se boa aparência e 

prática. Fone 233-8853 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Em 

momento 

algum, a 

legislação 

profissional 

de Relações 

Públicas faz 

consideraçõ

es acerca de 

"serviços de 

rua". 

08/02/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

10/02/1993 

(quarta-feira) 

Empresa de porte - admite 

1 secretária p/ diretoria e 

outra p/ gerência; 1 

Assessora Comercial ou 

Relações Públicas; 1 

motorista (C); 1 Caixa; 1 

vigilante (mínimo 2 anos 

no último emprego). 

Tratar Av. Joaquim 

Nabuco 1650 - Centro 

(em frente à Federação 

das Indústrias). 

Assessora Comercial 

ou Relações Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

15/02/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

17/02/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

22/02/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

23/02/1993 

(terça-feira) 

S/ Edição do Jornal           

24/02/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

27/02/1993 

(sábado) 

S/ Edição do Jornal           

28/02/1993 

(domingo) 

S/ Edição do Jornal           

01/03/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           
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08/03/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

09/03/1993 

(terça-feira) 

S/ Classificados           

15/03/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

19/03/1993 

(quinta-feira) 

S/ Classificados           

22/03/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

28/03/1993 

(domingo) 

S/ Edição do Jornal           

29/03/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

05/04/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

09/04/1993 

(sexta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

12/04/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

19/04/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

21/04/1993 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

26/04/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

03/05/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

04/05/1993 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de pessoa 

dinâmica, comunicativa, 

com bom grau cultural, 

que tenha veículo próprio 

e conheça bem a cidade. 

Oferecemos: excelente 

ambiente de trabalho, 

todas as despesas pagas, 

retirada mensal superior a 

20 milhões. Tratar Fone 

623-1314 com Carlos. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

09/05/1993 

(domingo) 

S/ Edição do Jornal           

10/05/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

17/05/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

23/05/1993 

(domingo) 

Vendas e Relações 

Públicas ambos os sexos - 

boa apresentação, com 

fixo + diária + abonos + 

prêmios, até dia 28 à Rua 

Luiz Antony, 418. 

Vendas e Relações 

Públicas 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não há 

distinção 

entre 

Vendas e 

Relações 

Públicas. 

24/05/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

28/05/1993 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

Precisa-se. Comparecer 

segunda-feira a partir das 

8h. Rua Rui Barbosa, 140, 

sl. 104. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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29/05/1993 

(sábado) 

Relações Públicas - 

Precisa-se. Comparecer 

segunda-feira a partir das 

8h. Rua Rui Barbosa, 140, 

sl. 104. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

28/05/1993. 

30/05/1993 

(domingo) 

Cursos por 

Correspondência - 

Secretária, Relações 

Públicas e Humanas, 

Chefia e Liderança, 

Primeiros Socorros. Ligue 

237-4605. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

01/06/1993 

(terça-feira) 

S/ Edição do Jornal           

07/06/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

21/06/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

28/06/1993 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

25/07/1993 

(domingo) 

Recursos Humanos Ltda. 

Admite:   - Nutricionista: 

curso superior, com CRN;                                  

- Relações Públicas: Sexo 

Feminino, segundo grau 

completo, experiência 

com empresa de grande 

porte;             - Mestre-de-

obras: experiência de 5 

anos em construção civil e 

elétrica, primeiro grau 

completo;    - Contador: 

experiência de 4 anos, 

com CRC.                                         

Os interessados 

comparecerem à Av. Tefé, 

454, Cachoeirinha, 

munidos de Curriculum 

Vitae. 

Relações Públicas NãO Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

  

08/08/1993 

(domingo) 

Relações Públicas e 

Cobradores Externos - 

precisa-se. Tratar Rua 

Marechal Deodoro, 172, 

segundo andar, sl. 205. 

Relações Públicas NãO Não especificada Não se 

enquadra 

  

25/08/1993 

(quarta-feira) 

Empresa em expansão no 

Amazonas - admite: 

Gerente, Supervisores, 

Vendedores (as) externos, 

Recepcionistas, Moças 

Relações Públicas, ótima 

oportunidade, promoção. 

Comparecer R. Luiz 

Antony, 418. 

Relações Públicas NãO Não especificada Não se 

enquadra 
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02/09/1993 

(quinta-feira) 

Associação Brasileira e 

Beneficente Social das 

Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do 

AM - está selecionando 

20 pessoas, entre rapazes 

e moças, de boa 

aparência, que sejam 

comunicativos, segundo 

grau completo, para 

serviços de Relações 

Públicas no Comércio. 

Entrevista das 9 às 11h e 

das 14 às 17h, na Rua 

Leonardo Malcher, 1759, 

próximo a Embratel.  

Relações Públicas NãO Não especificada Não se 

enquadra 

Por mais um 

vez é 

ressaltada a 

"necessidad

e" da boa 

aparência e 

sem a 

devida 

escolaridade

. 

03/09/1993 

(sexta-feira) 

Associação Brasileira e 

Beneficente Social das 

Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do 

AM - está selecionando 

20 pessoas, entre rapazes 

e moças, de boa 

aparência, que sejam 

comunicativos, segundo 

grau completo, para 

serviços de Relações 

Públicas no Comércio. 

Entrevista das 9 às 11h e 

das 14 às 17h, na Rua 

Leonardo Malcher, 1759, 

próximo a Embratel.  

Relações Públicas NãO Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

02/09/1993. 

04/09/1993 

(sábado) 

Associação Brasileira e 

Beneficente Social das 

Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do 

AM - está selecionando 

20 pessoas, entre rapazes 

e moças, de boa 

aparência, que sejam 

comunicativos, segundo 

grau completo, para 

serviços de Relações 

Públicas no Comércio. 

Entrevista das 9 às 11h e 

das 14 às 17h, na Rua 

Leonardo Malcher, 1759, 

próximo a Embratel.  

Relações Públicas NãO Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

02/09/1993. 
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23/09/1993 

(quinta-feira) 

Motivação Assessoria 

Empresarial Ltda. - 

admite: dois gerentes de 

operações e uma analista 

de apoio comercial, 

finalistas ou recém-

formados em: 

Administração, Economia 

ou Comunicação Social 

ou com especialização em 

Marketing/Promoção e 

Eventos, idade máxima de 

30 anos, solteiros, 

habilitados, com 

disponibilidade para 

viagens e/ou fixação de 

residência em outros 

estados/municípios da 

região. Enviar curriculum 

vitae para Rua José 

Clemente, 500, sl. 308. 

Analista de Apoio 

Comercial 

Sim Assessoria 

Empresarial 

Enquadra

-se 

Embora, o 

cargo em si 

não se 

encaixe no 

que se 

costuma 

trabalhar 

como 

Relações 

Públicas, a 

especializaç

ão requerida 

dá a 

entender 

melhor que 

funções o 

profissional 

irá 

desempenha

r. Sendo 

assim, pode-

se incluir os 

outros 

cursos de 

graduação 

para a 

descrição do 

cargo. 

26/09/1993 

(domingo) 

Relações Públicas - sexo 

feminino c/ segundo grau, 

desinibida de fácil contato 

c/ o público, idade de 18 a 

26 anos, boa aparência e 

solteira, p/ trabalhar em 

horário integral, salário 

compatível, transporte e 

refeições. Tratar nesta 

segunda-feira, a partir das 

8h. Rua 10 de Julho, 481, 

ao lado do Teatro 

Amazonas. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

03/10/1993 

(domingo) 

S/ Classificados           

01/01/1994 

(domingo) 

S/ Classificados           

08/01/1994 

(sábado) 

(A) Professor - precisa-se; 

jardim, creche primeiro e 

segundo grau, todas as 

disciplinas. (B) Secretária 

- more no centro. (C) 

Relações Públicas - Rua 

Lauro Cavalcante, 217, 

Centro. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não 

descrição 

das 

atividades a 

serem 

exercidas 

nem o 

pedido de 

diploma de 

graduação. 
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11/01/1994 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de duas moças 

p/ serviços de 

propaganda. Falar c/ 

Nonato Carioca, blc. 23, 

apto. 208, Conj. 

Tocantins, das 8 às 12h. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Não se 

enquadra à 

legislação 

profissional 

e não faz a 

descrição do 

que vem a 

ser um 

serviço de 

propaganda. 

16/01/1994 

(domingo) 

Itautinga Agro Industrial 

S.A. - Fábrica de Cimento 

Nassau          - Assitente 

de Comunicação Social - 

Nível superior completo 

em Comunicação Social, 

boa datilografia, noções 

de informática, 

experiência em 

elaboração e divulgação 

de informativos em geral, 

noções de arquivo.                                       

Os interessados devem 

comparecer ao setor de 

recrutamento da empresa, 

no horário das 8 às 11h 

munidos de curriculum 

vitae. 

Assistente de 

Comunicação 

Sim Material de 

construção 

Enquadra

-se 

  

30/01/1994 

(domingo) 

S/ Classificados           

07/02/1994 

(segunda-feira)  

S/ Classificados           
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06/03/1994 

(domingo) 

Profissional da Área de 

Comunicação - para 

trabalhar em projeto de 

informação popular sobre 

ecologia (decodificação 

de texto em linguagem 

científica para linguagem 

de cartilha popular). 

Salário 390 mil. Enviar 

curriculum vitae para 

FASE, Rua São Paulo, 

404-5. A seleção será feita 

com base no curriculum, 

prova e entrevista. 

Redator de Cartilha Sim Não especificada Não se 

enquadra 

A cartilha 

constitui, 

dependendo 

da 

estratégia, 

um dos 

instrumentos 

de 

comunicaçã

o utilizados 

por 

profissionais 

de Relações 

Públicas, 

porém, fazer 

apenas a 

decodificaçã

o de texto 

não constitui 

atividade de 

Relações 

Públicas. 

Vale 

ressaltar que 

o anúncio é 

dirigido a 

qualquer 

profissional 

de 

Comunicaçã

o. 

04/04/1994 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

05/04/1994 

(terça-feira) 

Relações Públicas - Sexo 

feminino, boa aparência, 

p/ trabalho de serviço 

externo. Rua Saldanha 

Marinho. Motoqueiro que 

tenha moto. Tratar 

Saldanha Marinho 606, 

Sala 26, sobre loja. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

11/04/1994 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

12/04/1994 

(terça-feira) 

Relações Públicas - Sexo 

feminino ou masculino, c/ 

urgência p/ venda externa. 

Tratar Rua Saldanha 

Marinho. ed. Alfredo 

Cunha, 606, sala 26, sobre 

loja. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

18/04/1994 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

25/04/1994 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

08/05/1994 

(domingo) 

S/ Classificados           
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15/05/1994 

(domingo) 

Estamos selecionando 

profissionais de 

Comunicação Social com 

habilitação em Relações 

Públicas. Os interessados 

deverão enviar curriculum 

vitae para a Caixa Postal 

63 - Manaus/AM 

Relações Públicas Sim Não especificada Enquadra

-se 

Embora não 

estejam 

especificada

s as 

atividades a 

ser 

desenvolvid

as, 

subentende-

se que ao 

preferir 

profissional 

de 

Comunicaçã

o Social 

com 

habilitação 

em Relações 

Públicas, o 

anunciante 

conheça as 

atividades. 

13/07/1994 

(quarta-feira) 

Grupo Líder no Mercado 

Nacional precisa contratar 

de imediato, profissional 

para atuar na sua 

associada de Manaus na 

Área de Marketing com o 

seguinte perfil 

profissional:           - 

Gerente de Marketing - 

preferencialmente 

graduação em 

Comunicação Social, 

Administração, 

Marketing). 

Conhecimento em inglês 

(falar, ler e escrever). 

Noções de informática 

(usuário). Liderança, 

gerenciamento de pessoas, 

cultura geral, facilidade 

de comunicação, boa 

apresentação, 

disponibilidade para 

viagens.                                

Se você tem esse perfil 

profissional, encaminhe 

seu currículo para a Caixa 

Postal 3731, cep 69051-

970 até o dia 20/07/1994. 

Gerente de 

Marketing 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

O anúncio é 

destinado a 

vaga de 

Genrente de 

Marketing, 

porém, em 

sua carreira 

acadêmica, 

o 

profissional 

de Relações 

Públicas tem 

capacidade 

de fazer a 

gestão do 

Marketing. 

26/07/1994 

(terça-feira) 

Moça - precisa-se p/ 

trabalhar c/ Relações 

Públicas. É necessário que 

tenha segundo grau 

completo, boa aparência e 

dinâmica. Fn: 232-0243 

ou na Av. Joaquim 

Nabuco 1074, Centro. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

O anúncio é 

destinado 

apenas ao 

público 

feminino. 

Criando um 

estereótipo 

de que a 

profissão é 
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para 

mulheres. 

16/10/1994 

(domingo) 

Relações Públicas - 

empresa em fase de 

expansão está 

selecionando profissionais 

p/ atuar junto aos órgãos 

públicos, bancos e 

empresas privadas. Exige-

se: boa apresentação 

pessoal, dinamismo, 

facilidade de 

comunicação, sexo 

feminino.        

Comparecer à rua 

Visconde de Porto Alegre, 

1118. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Além de não 

pedir 

qualificação, 

o candidato 

deve ser 

apenas do 

sexo 

feminino. 

23/10/1994 

(domingo) 

Posto Seta Ltda, está 

selecionando:                              

- Relações Públicas - 

ambos os sexos, idade 

entre 23 e 30 anos, nível 

universitário, dinâmico, 

de boa apresentação, 

fluidez verbal, experiência 

anterior, espírito de 

liderança com facilidade 

no trato com o pessoal.                            

- Os candidatos (as) 

deverão se apresentar 

somente com currículo e 

foto 3x4 an Rua Recife, 

1075, Adrianópolis. 

Relações Públicas N Não especificada Não se 

enquadra 

  

30/10/1994 

(domingo) 

Contratação imediata. 

Relações Públicas, acima 

de 25 anos, segundo grau 

completo, disponibilidade 

de horário condução 

própria. A empresa 

oferece boas condições de 

trabalho, salário 

compatível com a função 

e benefícios de uma 

empresa de grande porte. 

Os interessados deverão 

enviar currículo sob a 

sigla CH/94, com 

pretensão salarial e foto 

3x4 para Lobo D'almada, 

205, Centro. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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17/11/1994 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

pessoa com dinamismo 

para captar serviços na 

Praça de Manaus. Ótima 

comissão. Ligar para 233-

9737. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

18/11/1994 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

pessoa com dinamismo 

para captar serviços na 

Praça de Manaus. Ótima 

comissão. Ligar para 233-

9737. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

17/11/1994. 

19/11/1994 

(sábado) 

Relações Públicas - 

pessoa com dinamismo 

para captar serviços na 

Praça de Manaus. Ótima 

comissão. Ligar para 233-

9737. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

17/11/1994. 

23/11/1994 

(quarta-feira) 

Relações 

Públicas/Telemarketing - 

moça elegante, fácil 

expressão e comunicação 

para contatos junto aos 

nossos clientes pelo 

telefone, condução e 

refeição, salário fixo 

semanal. Tr. Av. Eduardo 

Ribeiro 520 - Manaus 

Shopping Center, sala 

1410 

Relações 

Públicas/Telemarketi

ng 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

O trabalho a 

ser 

desempenha

do é tido 

como o 

mesmo de 

um 

atendente de 

Telemarketi

ng. 

24/11/1994 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

Moças de 15 a 20 anos, 

elegante, fácil expressão e 

comunicação p/ contato 

junto ao público. Tr. Av. 

Castelo Branco, 1470 - 

Cachoeirinha. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

O anúncio é 

inconstitucio

nal pois 

menores de 

16 anos só 

podem 

trabalhar na 

condição de 

aprendizes. 

01/01/1995 

(domingo) 

Mulheres - precis-se de 

duas com boa 

apresentação, para 

serviços de Relações 

Públicas. Ligar fone 233-

5228. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

01/02/1995 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

admitimos, que tenha 

transporte próprio de 

ambos os sexos, para 

atuar no comércio e 

Indústria. Salário fixo + 

comissão. Te. Rua do 

Comércio, 42, Japiim. 

Tel. 237 -1423 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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03/02/1995 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

admitimos, que tenha 

transporte próprio de 

ambos os sexos, para 

atuar no comércio e 

Indústria. Salário fixo + 

comissão. Te. Rua do 

Comércio, 42, Japiim. 

Tel. 237 -1423 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

01/02/1995. 

25/02/1995 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se ambos os sexos 

com experiência em 

vendas e comunicação 

que possua transporte 

próprio. Salário fixo + 

comissão. Apresentar-se à 

Rua do Comércio, 42, 

Japiim I. Fone 237 - 5220. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

26/02/1995 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se ambos os sexos 

com experiência em 

vendas e comunicação 

que possua transporte 

próprio. Salário fixo + 

comissão. Apresentar-se à 

Rua do Comércio, 42, 

Japiim I. Fone 237 - 5220. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

25/02/1995. 

02/03/1995 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de moças c/ 

segundo grau completo. 

Conj. Tocantins, bl-23, 

apto 208 c/ Nonato 

Carioca 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

03/03/1995 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de moças c/ 

segundo grau completo. 

Conj. Tocantins, bl-23, 

apto 208 c/ Nonato 

Carioca 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

04/03/1995 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se de moças c/ 

segundo grau completo. 

Conj. Tocantins, bl-23, 

apto 208 c/ Nonato 

Carioca 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

09/03/1995 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se para atuar na 

área de indústria e 

comércio, c/ experiência e 

ambos os sexos, que 

possua condução própria. 

Salário fixo ou comissão. 

Apresentar-se à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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10/03/1995 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se para atuar na 

área de indústria e 

comércio, c/ experiência e 

ambos os sexos, que 

possua condução própria. 

Salário fixo ou comissão. 

Apresentar-se à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

11/03/1995 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se para atuar na 

área de indústria e 

comércio, c/ experiência e 

ambos os sexos, que 

possua condução própria. 

Salário fixo ou comissão. 

Apresentar-se à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

12/03/1995 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se para atuar na 

área de indústria e 

comércio, c/ experiência e 

ambos os sexos, que 

possua condução própria. 

Salário fixo ou comissão. 

Apresentar-se à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

14/03/1995 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se para atuar na 

área de indústria e 

comércio, c/ experiência e 

ambos os sexos, que 

possua condução própria. 

Salário fixo ou comissão. 

Apresentar-se à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Indústria e 

comércio 

Não se 

enquadra 

  

04/04/1995 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

indústria na área de 

alimentação está 

ampliando seu quadro de 

profissionais com o 

seguinte perfil: eficiência 

verbal e boa apresentação, 

veículo próprio, 

experiência na função. A 

empresa possui política de 

remuneração compatível 

sendo definido no ato da 

entrevista. Interessados 

comparecer à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

próximo ao Correio. Fone 

237-5220. 

Relações Públicas Não Indústria de 

produtos 

alimentícios 

Não se 

enquadra 
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09/04/1995 

(domingo) 

Relações Públicas - 

indústria na área de 

alimentação está 

ampliando seu quadro de 

profissionais com o 

seguinte perfil: eficiência 

verbal e boa apresentação, 

veículo próprio, 

experiência na função. A 

empresa possui política de 

remuneração compatível 

sendo definido no ato da 

entrevista. Interessados 

comparecer à Rua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

próximo ao Correio. Fone 

237-5220. 

Relações Públicas Não Indústria de 

produtos 

alimentícios 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

04/04/1995. 

11/08/1995 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

preciso de 15 p/ trabalhar 

c/ contato publicitário. 

Sexo masculino ou 

feminino e c/ muita 

vontade de trabalhar. 

Interessados comparecer 

segunda e terça à Av. 

Airão, 386, Matinha. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

12/08/1995 

(sábado) 

Relações Públicas - 

preciso de 15 p/ trabalhar 

c/ contato publicitário. 

Sexo masculino ou 

feminino e c/ muita 

vontade de trabalhar. 

Interessados comparecer 

segunda e terça à Av. 

Airão, 386, Matinha. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

11/08/1995. 

13/08/1995 

(domingo) 

Relações Públicas - 

preciso de 15 p/ trabalhar 

c/ contato publicitário. 

Sexo masculino ou 

feminino e c/ muita 

vontade de trabalhar. 

Interessados comparecer 

segunda e terça à Av. 

Airão, 386, Matinha. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

11/08/1995. 

27/08/1995 

(domingo) 

Relações Públicas - 

Exímio vendedor (a) para 

produto de grande 

aceitação. Entrevista das 

15 às 18h, Rua Franco de 

Sá, 118, ao lado da Sefaz, 

Buffet Paris. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

03/09/1995 

(domingo) 

S/ Classificados           
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29/10/1995 

(domingo) 

Temperh Recursos 

Humanos Ltda. - 

buscamos identificar 

profissionais dinâmicos 

para o cargo de Relações 

Públicas.          - 

Universitária, boa 

aparência, excelente 

apresentação pessoal, bom 

relacionamento no 

mercado local. Damos 

preferência p/ candidatas 

c/ condução própria.    Os 

interessados deverão 

comparecer munidos de 

documentos e foto 3x4 no 

endereço abaixo: Matriz, 

Rua Ce. Cândido 

Mariano, 131, Centro. 

Relações Públicas Não Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

  

16/01/1996 

(terça-feira) 

Empresa de âmbito 

nacional - precisa-se de 

pessoas de ambos os 

sexos com boa aparência, 

maior de 21 anos para 

Relações Públicas. Não 

precisa prática, ensinamos 

o serviço. Comparecer 

com xerox de identidade, 

duas fotos 3x4 e 

comprovante de 

residência à Travessa 

Dona Belmira Costa, 63, 

São Geraldo. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

17/01/1996 

(quarta-feira) 

Empresa de âmbito 

nacional - precisa-se de 

pessoas de ambos os 

sexos com boa aparência, 

maior de 21 anos para 

Relações Públicas. Não 

precisa prática, ensinamos 

o serviço. Comparecer 

com xerox de identidade, 

duas fotos 3x4 e 

comprovante de 

residência à Travessa 

Dona Belmira Costa, 63, 

São Geraldo. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

16/01/1996. 
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21/01/1996 

(domingo) 

Empresa de grande porte, 

líder no mercado nacional 

precisa contratar de 

imediato: Gerente de 

Comunicação e 

Marketing. Requisitos:                                  

- Formação 

Superior/desejável pós-

graduação;                           

- Desejável conhecimento 

de língua estrangeira;                       

- Conhecimento de 

Informática (usuário);                                   

- Experiência de 2 anos na 

área comercial e 

Marketing e 

Merchandising;                           

- Experiência em 

liderança de equipes;                                      

- Idade até 35 anos.                     

As pessoas interessadas 

devem enviar currículo 

com pretensão salarial 

para a portaria deste 

jornal, sob o título 

"Gerente de Comunicação 

e Marketing/96". 

Gerente de 

Comunicação e 

Marketing 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

25/01/1996 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

Microempresa, prestadora 

de serviço necessita de 

moça ou senhora idade 

acima de 25 anos, ou 

senhor aposentado que 

tenha bom relacionamento 

social. Informações pelo 

fone: 625-1258. 

Relações Públicas Não Prestação de 

serviços 

Não se 

enquadra 

Os únicos 

pré-

requisitos 

são que as 

mulheres 

candidatas 

tenham mais 

de 25 anos e 

os homens 

devem ser 

aposentados 

e bom 

relacioname

nto social. 

26/01/1996 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

Microempresa, prestadora 

de serviço necessita de 

moça ou senhora idade 

acima de 25 anos, ou 

senhor aposentado que 

tenha bom relacionamento 

social. Informações pelo 

fone: 625-1258. 

Relações Públicas Não Prestação de 

serviços 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

25/01/1996. 
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27/01/1996 

(sábado) 

Relações Públicas - 

Microempresa, prestadora 

de serviço necessita de 

moça ou senhora idade 

acima de 25 anos, ou 

senhor aposentado que 

tenha bom relacionamento 

social. Informações pelo 

fone: 625-1258. 

Relações Públicas Não Prestação de 

serviços 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

25/01/1996. 

06/02/1996 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

08/02/1996 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

13/02/1996 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

14/02/1996 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           

15/02/1996 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 
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17/02/1996 

(sábado) 

S/ Classificados           

22/03/1996 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

23/03/1996 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

24/03/1996 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

26/03/1996 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 
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27/03/1996 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

28/03/1996 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos. Não precisa 

prática. Ensinamos o 

serviço, maior de 18 anos. 

Comparecer c/ 

documentos e 

comprovante de 

residência. Trav. Belmira 

Costa, 63, atrás da Casa 

do Campo na Djalma 

Batista. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/1996. 

01/04/1996 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

08/04/1996 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

29/07/1996 

(domingo) 

BRH Banco de serviços - 

Relações Públicas 

Internacional - Fem., 20 a 

30 anos, formação 

superior (cursando 

Turismo), ou com 

experiência em agência de 

Turismo, boa 

apresentação.            Os 

interessados favor 

comparecer ao setor de 

seleção BRH - Av. 

Joaquim Nabuco, 1526 - 

Centro 

Relações Públicas 

Internacional 

Não Recursos 

Humanos 

Não se 

enquadra 

O cargo se 

destina a 

Relações 

Públicas 

Internaciona

is, mas o 

candidato 

deve ser 

graduado 

em Turismo. 

08/09/1996 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se de 12 moças. 

Exige-se: boa aparência e 

locução verbal. Tr. 

Quintino Bocaiúva, 184, 

esquina c/ Marcílio Dias, 

sala 33. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

Novamente 

evidenciada 

a 

preferência 

por pessoas 

do sexo 

feminino. 

09/09/1996 

(segunda-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos com transporte para 

serviços externos. Real 

Alimentos, Tua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

fone 237-5220. 

Relações Públicas Não Indústria de 

produtos 

alimentícios 

Não se 

enquadra 
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10/09/1996 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de 12 moças. 

Exige-se: boa aparência e 

locução verbal. Tr. 

Quintino Bocaiúva, 184, 

esquina c/ Marcílio Dias, 

sala 33. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

08/09/1996. 

11/09/1996 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de ambos os 

sexos com transporte para 

serviços externos. Real 

Alimentos, Tua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

fone 237-5220. 

Relações Públicas Não Indústria de 

produtos 

alimentícios 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

09/09/1996. 

20/10/1996 

(domingo) 

LG Eletronics da 

Amazônia Ltda. Goldstar. 

Relações Públicas 

Internacional - fem., 20 a 

35 anos, formação 

superior (cursando 

Turismo), cou com exp. 

Em agência de Turismo, 

boa apresentação. Os 

interessados devem 

comparecer ao setor de 

seleção BRH - Av. 

Joaquim Nabuco, 1526, 

Centro. 

Relações Públicas 

Internacional 

Não Indústria de 

componentes 

eletrônicos 

Não se 

enquadra 

A empresa 

já havia 

feito o 

anúncio no 

dia 

29/07/1996 

por meio de 

empresa de 

Recursos 

Humanos. 

27/10/1996 

(domingo) 

Relações Públicas e 

Vendedores (as). A 

empresa oferece: salário + 

comissão + assistência 

médica e hospitalar. 

Comparecer c/ currículo. 

Local: Hotel Amazonas, 

sala 404/304. Praça 

Adalberto Vale, 37. 

Relações 

Públicas/Vendedor 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

29/10/1996 

(terça-feira) 

Relações Públicas e 

Vendedores (as). A 

empresa oferece: salário + 

comissão + assistência 

médica e hospitalar. 

Comparecer c/ currículo. 

Local: Hotel Amazonas, 

sala 404/304. Praça 

Adalberto Vale, 37. 

Relações 

Públicas/Vendedor 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

27/10/1996. 

26/01/1997 

(domingo) 

Relações Públicas - sexo 

fem., de boa aparência e 

facilidade de 

comunicação. 

Comparecer p/ entrevista 

c/ documentação a partir 

de segunda-feira a Rua 

Luiz Antony, 77. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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07/02/1997 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

Pessoa física c/ 

experiência profissional 

na realização de eventos, 

cursos, seminários e 

palestras de âmbito 

nacional. Interessados 

enviar currículo p/ o 

Conselho de 

Contabilidade do 

Amazonas a Rua Lobo 

D'almada, 380, Centro. 

Relações Públicas Não Contabilidade Não se 

enquadra 

O 

profissional 

de Relações 

Públicas é, 

aqui, tido 

como 

especialista 

em 

organização 

de eventos 

de qualquer 

natureza. 

25/02/1997 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

Empresa comercial 

contrata ambos os sexos, 

nível de escolaridade 

segundo grau completo, c/ 

condução própria e 

experiência no ramo. 

Comparecer Rua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

em frente ao posto de 

gasolina. 

Relações Públicas Não Comércio Não se 

enquadra 

  

26/02/1997 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

Empresa comercial 

contrata ambos os sexos, 

nível de escolaridade 

segundo grau completo, c/ 

condução própria e 

experiência no ramo. 

Comparecer Rua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

em frente ao posto de 

gasolina. 

Relações Públicas Não Comércio Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

25/02/1997 

27/02/1997 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

Empresa comercial 

contrata ambos os sexos, 

nível de escolaridade 

segundo grau completo, c/ 

condução própria e 

experiência no ramo. 

Comparecer Rua do 

Comércio, 42, Japiim I, 

em frente ao posto de 

gasolina. 

Relações Públicas Não Comércio Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

25/02/1997. 

19/03/1997 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

Precisa-se de ambos os 

sexos c/ transporte próprio 

p/ atuar no setor Industrial 

e Comercial. Ótima 

comissão. Tr. Fone 663-

5476. 

Relações Públicas Não Indústria e 

comércio 

Não se 

enquadra 

  

20/03/1997 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

Precisa-se de ambos os 

sexos c/ transporte próprio 

p/ atuar no setor Industrial 

e Comercial. Ótima 

comissão. Tr. Fone 663-

5476. 

Relações Públicas Não Indústria e 

comércio 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

19/03/1997. 
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21/03/1997 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

Precisa-se de ambos os 

sexos c/ transporte próprio 

p/ atuar no setor Industrial 

e Comercial. Ótima 

comissão. Tr. Fone 663-

5476. 

Relações Públicas Não Indústria e 

comércio 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

19/03/1997. 

07/04/1997 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se de moças, de 

18 a 21 anos, c/ segundo 

grau completo, desinibida, 

simpática e que goste de 

trabalhar c/ o público, p/ 

área de Marketing e 

divulgação c/ ou s/ 

experiência, salário a 

combinar. Comparecer c/ 

foto 3x4 e todos os 

documentos a Rua Açaí, 

27, Vieiralves 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

25/05/1997 

(domingo) 

Relações Públicas 

(masculino) - empresa de 

ponta admite c/ fluência 

em inglês e francês, 

disponibilidade p/ viagem, 

idade 20 a 35 anos, c/ 

ótima apresentação, Tr. 

Av. Joaquim Nabuco. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 
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25/05/1997 

(domingo) 

Petróleo Sabbá S/A, 

distribuidora de petróleo 

com atuação na região 

norte, procura para 

contratação imediata 

jovens com potencial, 

talento e disposição para 

superar desafios, 

exercendo o cargo de 

Assessor de Promoções. 

O cargo envolve 

responsabilidade por 

promoções junto a 

revendedores e clientes 

finais, harmonização e 

controle da marca Shell, 

planejamento de 

comunicação, 

gerenciamento de mídia e 

contato com agências e 

órgãos de comunicação.                              

- Formação superior em 

Economia, 

Administração, 

Comunicação ou 

Engenharia;        - 

Desejável especialização 

em Marketing ou 

Propaganda;             - 

Desejável a atuação 

profissional na área de 

Marketing, Propaganda, 

Vendas ou Comunicação;                              

- Desejável conhecimento 

de microinformática e 

domínio do idioma inglês. 

Assessor de 

Promoções 

Sim Distribuição de 

petróleo 

Sim Apresenta a 

necessidade 

de um 

profissional 

de 

Comunicaçã

o ou 

Relações 

Públicas 

completo. 

Com 

conheciment

o em várias 

áreas e 

possuindo 

técnicas. 

08/06/1997 

(domingo) 

Admite-se Relações 

Públicas: segundo grau 

completo, boa dicção, boa 

aparência, espírito de 

liderança, dinamismo e 

disponibilidade de 

horário. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

15/06/1997 

(domingo) 

Tropical Serviços - 

Auxiliar de Comunicação 

com nível superior 

comprovado em 

Administração ou 

Comunicação Social, 

conhecimento em Inglês, 

domínio de informática, 

disponibilidade para 

viagens, excelência no 

relacionamento 

interpessoal, criatividade 

e organização. 

Auxiliar de 

Comunicação 

Sim Hotelaria Enquadra

-se 
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06/09/1997 

(sábado) 

Empresa - Oferta de 

emprego. Empresa 

prestadora de serviços 

está selecionando 

bacharéis em 

administração de 

empresas, ciências 

jurídicas, ciências 

contábeis, psicologia, 

sociologia, computação, 

comunicação social, 

técnicos em segurança do 

trabalho para trabalharem 

no Estado de Roraima. Os 

interessados deverão 

enviar currículo, 

fotografia e carta com 

pretensão salarial para 

Caixa Postal. 

Bacharéu em 

Comunicação Social 

Sim Não especificada Não se 

enquadra 

Informa a 

necessidade 

do diploma, 

porém não 

informa 

quais as 

atividades a 

serem 

exercidas. 

Sendo 

assim, não 

há como 

saber se está 

de acordo 

com a 

regulamenta

ção. 

18/02/1998 

(quarta-feira) 

Relações 

Públicas/Vendedoras - 

para vendas de produtos 

de fácil aceitação. Av. 

Joaquim Nabuco, 979, 

esquina c/ Lauro 

Cavalcante. 

Relações 

Públicas/Vendedora 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

19/02/1998 

(quinta-feira) 

Relações 

Públicas/Vendedoras - 

para vendas de produtos 

de fácil aceitação. Av. 

Joaquim Nabuco, 979, 

esquina c/ Lauro 

Cavalcante. 

Relações 

Públicas/Vendedora 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

18/02/1998. 

21/06/1998 

(domingo) 

Assessora de 

Comunicação - pessoa de 

iniciativa para 

desenvolver atividades de 

Assessoria de Imprensa e 

Comunicação Interna e 

Externa para empresa de 

grande porte.       Exige-

se: experiência mínima de 

2 anos, formação em 

Comunicação Social, 

fluência em Inglês (falado 

e escrito) 

Assessora de 

Comunicação 

Sim Não especificada Enquadra

-se 
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09/08/1998 

(domingo) 

Multinacional contrata 

jovens dinâmicos nos 

últimos períodos de 

Administração, 

Economia, Relações 

Públicas e Marketing.      

Experiência com 

Promoção de Vendas de 

produtos de consumo. 

Microinformática e desejo 

de ascensão profissional 

são fundamentais. Enviar 

currículo para Caixa 

Postal 67, Igarassu/PE, 

CEP 53600-000. 

Relações Públicas Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

07/11/1998 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se c/ experiência 

na área de alimentação e 

que tenha carro próprio. 

Comparecer Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

11/11/1998 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se c/ experiência 

na área de alimentação e 

que tenha carro próprio. 

Comparecer Rua do 

Comércio, 42, Japiim I. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

07/11/1998. 

21/11/1998 

(sábado) 

Relações 

Públicas/Vendedor(a) - 

com conhecimento em 

informática, exp. 

Comprovada na área de 

vendas de bens de 

informática, veículo 

próprio, boa aparência. 

Relações 

Públicas/Vendedor(a

) 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

22/11/1998 

(domingo) 

Relações 

Públicas/Vendedor(a) - 

com conhecimento em 

informática, exp. 

Comprovada na área de 

vendas de bens de 

informática, veículo 

próprio, boa aparência. 

Relações 

Públicas/Vendedor(a

) 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

21/11/1998. 

04/03/2000 

(sábado) 

Relações Públicas - 

precisa-se de 2 c/ exp. Em 

carro Marajó Diesel. Tr. 

Rua Ramos Ferreira, 

1997, fone 633-2007. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

05/03/2000 

(domingo) 

Relações Públicas - 

precisa-se de 2 c/ exp. Em 

carro Marajó Diesel. Tr. 

Rua Ramos Ferreira, 

1997, fone 633-2007. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

04/03/2000. 
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11/07/2000 

(domingo) 

Relações Públicas - 

ambos os sexos, 

precisamos para contrato 

imediato, desembaraçado, 

dinâmico, com segundo 

grau completo ou 

cursando, disponibilidade 

de horário. Int. deverão 

comparecer à Av. 

Constantino Nery, 2135, 

São Geraldo, em frente ao 

Porto Equatorial, hor. 

comercial. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

12/07/2000 

(quarta-feira) 

Relações Públicas - 

estamos contratando p/ 

Campanha Política 2000. 

Ambos os sexos, c/ 

segundo grau completo, 

disponibilidade de 

horário. Os interessados 

deverão comparecer c/ 

xerox da Carteira de 

Identidade, Título de 

eleitor à Av. Constatino 

Nery, 2135, São Geraldo. 

Relações Públicas Não Campanha 

política 

Não se 

enquadra 

  

13/07/2000 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

estamos contratando p/ 

Campanha Política 2000. 

Ambos os sexos, c/ 

segundo grau completo, 

disponibilidade de 

horário. Os interessados 

deverão comparecer c/ 

xerox da Carteira de 

Identidade, Título de 

eleitor à Av. Constatino 

Nery, 2135, São Geraldo. 

Relações Públicas Não Campanha 

política 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

12/07/2000/ 

14/07/2000 

(sexta-feira) 

Relações Públicas - 

estamos contratando p/ 

Campanha Política 2000. 

Ambos os sexos, c/ 

segundo grau completo, 

disponibilidade de 

horário. Os interessados 

deverão comparecer c/ 

xerox da Carteira de 

Identidade, Título de 

eleitor à Av. Constatino 

Nery, 2135, São Geraldo. 

Relações Públicas Não Campanha 

política 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

12/07/2000/ 
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16/07/2000 

(domingo) 

Relações Públicas - 

estamos contratando p/ 

Campanha Política 2000. 

Ambos os sexos, c/ 

segundo grau completo, 

disponibilidade de 

horário. Os interessados 

deverão comparecer c/ 

xerox da Carteira de 

Identidade, Título de 

eleitor à Av. Constatino 

Nery, 2135, São Geraldo. 

Relações Públicas Não Campanha 

política 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

12/07/2000/ 

16/07/2000 

(domingo) 

Empresa bastante 

renomada está 

selecionando: Relações 

Públicas - sexo feminino, 

nível superior ou 

cursando, conhecimento 

em idiomas, 

disponibilidade para 

trabalhar em horário 

noturno. 

Relações Públicas Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

04/12/2000 

(segunda-feira) 

Jarcel - empresa de 

grande porte, produtora de 

celulose, situada em 

Monte Dourado - PA, está 

buscando: Trainee em 

Comunicação 

Social/Relações Públicas.                                      

- Formação Superior em 

Comunicação Social;                    

- estágio na área, 

conhecimentos de 

comunicação interna e 

vivência no 

acompanhamento de 

visitantes;  - domínio dos 

aplicativos Word, Excel, 

Powerpoint;                      

- desejável inglês.                            

Enviar currículo para: 

tera@Jari.com.br. 

Trainee de Relações 

Públicas 

Sim Produção de 

celulose 

Enquadra

-se 
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06/02/2001 

(terça-feira) 

Qualynorte Consultoria e 

Treinamento Ltda. 

Seleciona Assessora de 

Comunicação.          - 

formação em 

Comunicação Social ou 

Marketing;                      - 

sexo feminino;                          

- com boa fluência verbal;            

- com carteira de 

motorista.           Os 

interessados que 

preencherem os requisitos 

deverão enviar currículo 

com pretensão salarial 

para Qualynorte 

Consultoria e 

Treinamento Ltda, Rua 24 

de maio, 220 - Ed. Rio 

Negro Center, Centro, ou 

pelo e-mail: 

qualynorte@internext.co

m.br contando o cargo 

pretendido. 

Assessora de 

Comunicação 

Sim Consultoria e 

Treinamento 

Não se 

enquadra 

Apesar de 

pedir 

qualificação 

na área de 

Comunicaçã

o, há a 

preferência 

por 

candidatos 

do sexo 

feminino. 

12/02/2001 

(segunda-feira) 

Qualynorte Consultoria e 

Treinamento Ltda. 

Seleciona Assessora de 

Comunicação.          - 

formação em 

Comunicação Social ou 

Marketing;                      - 

sexo feminino;                          

- com boa fluência verbal;            

- com carteira de 

motorista.           Os 

interessados que 

preencherem os requisitos 

deverão enviar currículo 

com pretensão salarial 

para Qualynorte 

Consultoria e 

Treinamento Ltda, Rua 24 

de maio, 220 - Ed. Rio 

Negro Center, Centro, ou 

pelo e-mail: 

qualynorte@internext.co

m.br contando o cargo 

pretendido. 

Assessora de 

Comunicação 

Sim Consultoria e 

Treinamento 

Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

06/02/2001. 
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08/04/2001 

(domingo) 

Interface Serviços - 

estamos selecionando 

para admissão imediata. 

Gerente 

Comercial/Marketing.                     

- Superior completo em 

Administração, Economia 

ou Relações Públicas com 

especialização em 

Marketing;           - 

conhecimento em 

informática (Windows, 

Word, Excel, Outlook, 

Internet e Project). 

Desejável experiência em 

e-commerce.                                   

Os interessados deverão 

entregar currículo com 

foto na Av. André Araújo 

2255, sala 105 - Shopping 

Tropical Center - Aleixo. 

Segunda a sexta-feira, das 

8 às 12h, e das 14 às 17h. 

Gerente 

Comercial/Marketin

g 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

O cargo se 

destina a 

atividades 

relacionadas 

ao 

Marketing, 

porém, o 

anunciante 

pede que o 

candidato 

tenha 

especializaç

ão em 

Marketing. 

O que torna 

a introdução 

do 

profissional 

de Relações 

Públicas 

possível. 

21/04/2001 

(domingo) 

Empresa de grande porte 

busca identificar: Gerente 

Comercial/Marketing.                   

- Terceiro grau completo 

em 

Administração,Economia 

ou Relações Públicas;                       

- Conhecimento em 

informática;    - 2 anos de 

experiência na função;  - 

Iniciativa, criatividade e 

dinamismo;                                   

Os interessados que 

atendam ao perfil deverão 

enviar Curriculum Vitae 

para Caixa Postal, 316 sob 

o título da função. 

Gerente 

Comercial/Marketin

g 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

Mesmo caso 

do anúncio 

do dia 

08/04/2001. 



106 

 

20/05/2001 

(domingo) 

Empresa de grande porte 

cadastra profissionais para 

as seguintes áreas: 

Gerência Comercial, 

Contador, Auxiliar de 

contabilidade, Vendedor, 

Cobrador, Telemarketing, 

Secretária, Digitador, 

Administrador, Auxilliar 

Administrativo, Auxiliar 

de Departamento Pessoal, 

Promotor de Vendas, 

Jornalista, Programador 

(a) Webmaster, 

Desenhista Artístico, 

Cartunista, Relações 

Públicas, Analista 

financeiro.                                  

Todos os profissionais 

devem prossuir formação 

compatível com a função, 

informática, experiência 

comprovada e devem 

enviar curriculum em 

envelope lacrado para a 

portaria deste jornal sob o 

título EMPREGO 2001, 

mencionando sua área de 

interesse. Data de entrega 

dia 23/05/2001 

Relações Públicas Sim Não especificada Não se 

enquadra 

Não há 

descrição 

das 

atividades a 

ser 

desempenha

das. 

11/11/2001 

(domingo) 

Analista de Comunicação 

(A chance é igual para 

todos, você que é 

diferente)                            

- Formação superior 

completa em 

Publicidade/Propaganda, 

Jornalismo ou Relações 

Públicas;   - Experiência 

de 3 anos como 

Analista/Coordenador em 

Comunicação 

Corporativa;             - 

Conhecimento na 

implantação de Projetos e 

na Medição de 

Resultados;                                  

- Fácil relacionamento 

interpessoal;                                 

- criatividade;                               

- Inglês fluente; desejável 

espanhol. 

Analista de 

Comunicação 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

  



107 

 

11/12/2001 

(terça-feira) 

Secretária - precisa-se de 

preferência cursando 

Comunicação Social, 

Marketing ou 

Administração. Boa 

aparência, ótimo salário. 

Enviar curriculum com 

foto para Le Matos, Rua 

Rio Purus, 37, quadra 37, 

Vieiralves. Fones: 9115-

8057/233-2591. 

Secretária Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

12/12/2001 

(quarta-feira) 

Secretária - precisa-se de 

preferência cursando 

Comunicação Social, 

Marketing ou 

Administração. Boa 

aparência, ótimo salário. 

Enviar curriculum com 

foto para Le Matos, Rua 

Rio Purus, 37, quadra 37, 

Vieiralves. Fones: 9115-

8057/233-2591. 

Secretária Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

11/12/2001. 

13/01/2002 

(domingo) 

Empresa de grande porte 

atuante no mercado de 

telecomunicações 

seleciona: Assistente de 

Marketing.                                   

- Recém-formado em 

Comunicação Social ou 

Marketing;                                   

- Experiência desejável na 

área;        - Ótima redação 

e comunicação verbal;                                        

- Iniciativa e 

desembaraço;              - 

Domínio de Word e 

Internet;       - Desejável 

conhecimento de Excel e 

Corel Draw.                     

Encaminhar ou enviar 

curriculum vtitae com 

foto 3x4 e carta de próprio 

punho, para a Av. Djalma 

Batista, 711A - Bairro São 

Geraldo - CEP 69053-

000, Manaus-AM, ou 

preencher formulário no 

site www.telelistas.net. 

Assistente de 

Marketing 

Sim Telecomunicaçõe

s 

Enquadra

-se 
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13/06/2002 

(quinta-feira) 

Profissional de 

Comunicação Social:                                           

- Habilitação em 

Jornalismo ou Relações 

Públicas;                         - 

Especialização em 

Marketing;        - 

Experiência em 

Assessoria de 

Comunicação;                                

- Inglês básico (ler e 

escrever).            Os 

interessados deverão 

enviar curriculum vitae 

para a recepção deste 

jornal à Av. André 

Araújo, 1924 - A - Aleixo, 

sob o título de 

Comunicação Social. 

Relações Públicas Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

16/06/2002 

(domingo) 

Profissional de 

Comunicação Social:                                           

- Habilitação em 

Jornalismo ou Relações 

Públicas;                         - 

Especialização em 

Marketing;        - 

Experiência em 

Assessoria de 

Comunicação;                                

- Inglês básico (ler e 

escrever).            Os 

interessados deverão 

enviar curriculum vitae 

para a recepção deste 

jornal à Av. André 

Araújo, 1924 - A - Aleixo, 

sob o título de 

Comunicação Social. 

Relações Públicas Sim Não especificada Enquadra

-se 

MESMO 

DO DIA 

13/06/2002. 

10/08/2002 

(sábado) 

Assessor pós-venda - 

Terceiro grau completo 

em Publicidade e 

Propaganda,, Adm. 

Marketing ou Relações 

Públicas, 3 anos de exp. 

Em vendas, c/ veículo 

próprio e celular. 

Comparecer Rua São 

Paulo, 162, São Jorge. 

Assessor Pós-venda Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

24/09/2002 

(terça-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se, de preferência 

que tenha condução 

própria (moto habilitada), 

na área de serviços 

automotivos. Os 

interessados comparecer 

na Rua Princesa Isabel, 

100, esquina c/ Av. Costa 

e Silva, Crespo. Fone 

613-3807. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  



109 

 

26/09/2002 

(quinta-feira) 

Relações Públicas - 

precisa-se, de preferência 

que tenha condução 

própria (moto habilitada), 

na área de serviços 

automotivos. Os 

interessados comparecer 

na Rua Princesa Isabel, 

100, esquina c/ Av. Costa 

e Silva, Crespo. Fone 

613-3807. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

24/09/2002. 

12/01/2003 

(domingo) 

O Grupo Telelistas 

seleciona para sua filial 

em Manaus:                   - 

Assistente de Marketing: 

Superior completo 

(preferencialmente 

Comunicação ou 

Marketing);                                

- Capacidade de interagir 

nos diversos setores da 

empresa e com excelentes 

contatos no mercado 

publicitário local;                    

- Domínio de Office 

2000;              - 

Experiência comprovada.              

Enviar curriculum vitae, 

com foto 3x4 e carta de 

próprio punho para a 

portaria do Jornal A 

Crítica. Avenida André 

Araújo, 1924 - A - Aleixo 

- Manaus - CEP 69060-

001. 

Assistente de 

Marketing 

Sim Telecomunicaçõe

s 

Enquadra

-se 
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09/02/2003 

(domingo) 

O Grupo Simões, 

fabricante dos produtos 

Coca-Cola em toda a 

região Norte, seleciona os 

seguintes profissionais:                     

Assistente de Relações 

Públicas           - 

Formação superior 

completa em 

Comunicação Social;                        

- Experiência em 

atividades de Relações 

Públicas, Comunicação 

Empresarial, Assessoria 

de Imprensa e 

Desenvolvimento de 

Eventos;                                      

- Boa fluência verbal e 

escrita;             

Oferecemos todos os 

benefícios de uma 

empresa de grande porte. 

Os interessados deverão 

enviar Curriculum Vitae 

identificando o cargo no 

envelope para o Grupo 

Simões 

Assistente de 

Relações Públicas 

Sim Refrigerante Enquadra

-se 

  

09/02/2003 

(domingo) 

Relações Públicas - 

admite-se com 

experiência comunicativa, 

dinamismo, segundo grau 

completo e informática. 

Oferecemos salário 

compatível, comissões, 

transporte e alimentação. 

Interessados Rua 10 de 

Julho, 161, Centro, Hélio 

Marques. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

05/03/2003 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           
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30/03/2003 

(domingo) 

O Grupo Telelistas 

seleciona para sua filial 

em Manaus:                   - 

Assistente de Marketing: 

Superior completo 

(preferencialmente 

Comunicação ou 

Marketing);                                

- Capacidade de interagir 

nos diversos setores da 

empresa e com excelentes 

contatos no mercado 

publicitário local;                    

- Domínio de Office 

2000;              - 

Experiência comprovada.              

Enviar curriculum vitae, 

com foto 3x4 e carta de 

próprio punho para a 

portaria do Jornal A 

Crítica. Avenida André 

Araújo, 1924 - A - Aleixo 

- Manaus - CEP 69060-

001. 

Assistente de 

Marketing 

Sim Telecomunicaçõe

s 

Enquadra

-se 

MESMO 

DO DIA 

12/01/2003. 

09/04/2003 

(quarta-feira) 

Comunicação Social - 

Assitente com informática 

(office e corel), redação e 

digitação 

Assitente de 

Comunicação 

Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

14/05/2003 

(quarta-feira) 

Amazon Med Serv 

seleciona para o seu 

quadro de Manaus:              

- Médico do trabalho, 

Assistente Social, 

Administrador, 

Comunicação Social 

habilitação Relações 

Públicas, Jornalista, 

Nutricionista, Auxiliar 

Administrativo, Técnico 

de Enfermagem do 

Trabalho.              Enviar 

currículos para Caixa 

Postal 6538, CEP 66080-

970. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

  

15/05/2003 

(quinta-feira) 

Amazon Med Serv 

seleciona para o seu 

quadro de Manaus:              

- Médico do trabalho, 

Assistente Social, 

Administrador, 

Comunicação Social 

habilitação Relações 

Públicas, Jornalista, 

Nutricionista, Auxiliar 

Administrativo, Técnico 

de Enfermagem do 

Trabalho.              Enviar 

currículos para Caixa 

Postal 6538, CEP 66080-

970. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

14/05/2003 
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24/05/2003 

(sábado) 

Amazon Med Serv 

seleciona para o seu 

quadro de Manaus:              

- Médico do trabalho, 

Assistente Social, 

Administrador, 

Comunicação Social 

habilitação Relações 

Públicas, Jornalista, 

Nutricionista, Auxiliar 

Administrativo, Técnico 

de Enfermagem do 

Trabalho.              Enviar 

currículos para Caixa 

Postal 6538, CEP 66080-

970. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

14/05/2003 

25/05/2003 

(domingo) 

Amazon Med Serv 

seleciona para o seu 

quadro de Manaus:              

- Médico do trabalho, 

Assistente Social, 

Administrador, 

Comunicação Social 

habilitação Relações 

Públicas, Jornalista, 

Nutricionista, Auxiliar 

Administrativo, Técnico 

de Enfermagem do 

Trabalho.              Enviar 

currículos para Caixa 

Postal 6538, CEP 66080-

970. 

Relações Públicas Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

MESMO 

DO DIA 

14/05/2003 

28/07/2003 

(segunda-feira) 

S/ Edição do Jornal           

14/09/2003 

(domingo) 

Estrutural RH seleciona: 

Relações Públicas.                                          

- Nível Superior 

completo;                - 

Experiência comprovada 

de 4 anos na área;                                    

- Experiência em 

Planejamento de 

Comunicação/Relações 

Públicas em grandes 

empresas ou agências de 

comunicação;                             

- Informática Avançada. 

Relações Públicas Sim Recursos 

Humanos 

Enquadra

-se 

  

15/02/2004 

(domingo) 

Moças e rapazes, segundo 

grau, dinâmicos, 

comunicativos, p/ 

trabalhos de Relações 

Públicas, ótimos ganhos. 

Inj. Av. Epaminondas 

513, sl 01. 

Relações Públicas Não Não especificada Não se 

enquadra 

  

25/02/2004 

(quarta-feira) 

S/ Edição do Jornal           
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07/03/2004 

(segunda-feira) 

Hospital Santa Júlia: 

Empresa do ramo 

Hospitalar contrata: 

Assessor de Marketing.                      

- Exp. Em coordenação de 

campanhas institucionais 

utilizando diversas 

mídias. Execução de 

plano de Marketing, 

prospecção de clientes, 

coordenação de visitas 

técnicas, telemarketing e 

comunicação interna. 

Dinamismo, atuação 

voltada para atingir niveis 

elevados de desempenho 

individual e da equipe. 

Assessor de 

Marketing 

Não Plano de Saúde Não se 

enquadra 

O 

anunciante 

não exige 

qualificação 

em nível de 

graduação e 

a vaga se 

destina a 

Assessor de 

Marketing, 

porém, todas 

as atividades 

descritas 

podem e são 

desempenha

das por 

profissionais 

de Relações 

Públicas. 

17/03/2004 

(segunda-feira) 

S/ Classificados           

28/03/2004 

(domingo) 

O Grupo Simões, 

fabricante dos produtos 

Coca-Cola em toda a 

região Norte, seleciona os 

seguintes profissionais:                     

Assistente de Relações 

Públicas           - Ensino 

superior completo em 

Comunicação Social;                      

- Experiência em 

atividades de Relações 

Públicas, Comunicação 

Empresarial 

(imprescindível), 

Assessoria de Imprensa e 

Desenvolvimento de 

Eventos;          - 

Conhecimentos em 

Informática: Office e 

Corel Draw.                      

Dinamismo, iniciativa, 

conhecimento em Sistema 

da Qualidade, capacidade 

de trabalhar por metas e 

resultados, trabalhos em 

equipe são características 

e habilidades 

indispensáveis ao 

cargo/empresa. 

Assistente de 

Relações Públicas 

Sim Refrigerante Enquadra

-se 
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25/07/2004 

(domingo) 

Empresa de grande porte 

seleciona para seu quadro 

efetivo um profissional 

como você: Analista de 

Comunicação.                - 

Superior completo em 

Administração em 

Marketing, Jornalismo, 

Publicidade ou 

Comunicação Social;                         

- Desejável inglês ou 

espanhol fluente;                                         

- Conhecimento em 

elaboração de jornal, 

mural interno, revista e 

noticiários;                                      

- Desejável conhecimento 

ou participação em 

projetos sociais;        - 

Disponibilidade para 

viagens internacionais;                                

- Domínio em informática 

a nível de usuário;                                       

Encaminhe currículo para 

o e-mail 

selecao_processo@hotmai

l.com. 

Analista de 

Comunicação 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

20/02/2005 

(domingo) 

MB Consultoria está 

selecionando para 

empresa comercial em 

expansão, que busca 

profissional ousado, 

criativo e talentoso para 

compor sua equipe, com o 

seguinte perfil: Gerente de 

Marketing.                                       

- Formação superior 

completa em Marketing, 

Comunicação, 

Administração ou afins;                  

- Experiência comprovada 

no planejamento e 

execução de atividades de 

Marketing como: 

campanhas promocionais, 

comunicação, 

publicidade;              - 

Sólida experiência no 

gerenciamento de pessoas 

e relacionamento com 

clientes;              - 

Desejável experiência no 

mercado de varejo;                         

- Planejamento, 

dinamismo, liderança e 

conhecimento da cultura 

local são imprescindíveis. 

Gerente de 

Marketing 

Sim Recursos 

Humanos 

Enquadra

-se 
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13/03/2005 

(domingo) 

Amazônia Celular - 

Analista de Marketing.                                        

- Terceiro grau completo 

em Administração, 

Marketing e 

Comunicação.                             

Síntese das atividades:                        

- Planejamento, 

organização e supervisão 

de ações promocionais 

(eventos, patrocínios, 

street marketing, 

merchandising);            - 

Acompanhamento direto 

antes, durante e após cada 

evento;               - 

Planejamento financeiro 

de eventos (planejamento 

e controle);    - 

Elaboração de projetos e 

relatórios pré e pós 

eventos;            - 

Identificar oportunidades 

no mercado de atuação.                       

Pré-requisitos:                                 

- Vivência em 

organização de eventos;                                         

- Domínio de Word, Excel 

e Power Point;                                 

- Disponibilidade para 

viagens. 

Analista de 

Marketing 

Sim Telecomunicaçõe

s 

Enquadra

-se 

  

20/03/2005 

(domingo) 

Analista Pleno de 

Comunicação           - 

Superior Completo em 

Comunicação Social;                     

- Conhecimento em Corel 

Draw;       - Informática a 

nível de usuário;     - 

Conhecimento básico da 

língua inglesa. 

Analista Pleno de 

Comunicação 

Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

24/04/2005 

(domingo) 

Empresa de grande porte 

está recrutando para 

processo seletivo e 

contratação: Assessor de 

Comunicação e Marketing                  

- Nível superior em 

Comunicação Social;                                          

- Experiência comprovada 

de, nomínimo, 2 anos no 

cargo. 

Assessor de 

Comunicação e 

Marketing 

Sim Não especificada Enquadra

-se 
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15/01/2006 

(domingo) 

Empresa de Comunicação 

está selecionando: 

Consultor de Mídia com 

experiênci, nível superior, 

veículo próprio. 

Interessados deverão 

enviar curriculum vitae, 

sob a sigla CM. 

Consulto de Mídia Sim Não especificada Enquadra

-se 

  

 


