
19 dicas do Profº Marco da ASM para encontrar o seu Emprego 
 

1) Cadastre-se nas agências do site da ASM, são mais de 100 agências de toda a Curitiba e Região Metropolitana.: 

www.asmtreinamentos.com.br 

2) Mande um email para este endereço: elenizedepoli+subscribe@googlegroups.com  Vagas em seu email diariamente. 

3) Outra dica é se cadastrar no site : http://www.empregocuritiba.blogspot.com que eles também mandam vagas de emprego para seus 

emails. 

4) Outra dica é se cadastrar no site http://www.buscoemprego.com.br/ult_vagas.asp  

5) Outra dica é se cadastrar no site: http://empregocuritiba.dihitt.com.br lá eles possuem as vagas do dia. 

6) Outra dica é cadastrar seu email no site: http://informativodevagas.blogspot.com este é o Blog do André Rossi. Há também o site: 

www.horadoemprego.com.br  (Vagas diariamente e cadastro) 

7) Mais uma dica interessante é se cadastrar no site: http://www.indeed.com.br/empregos-em-Curitiba,-PR e ver as vagas do dia lá 
também. 

8) Mais uma dica é acessar e cadastrar seu email no site: http://empregos.trovitbrasil.com.br/vagas-curitiba 

9) Outra é se cadastrar no Blog: http://vagascuritiba.blogspot.com/ 

10) Outra dica é acessar o seguinte site : http://www.babado.org/vagas-de-emprego-em-curitiba.html 

11) Segue outro link de site para cadastro e verificação de vagas de emprego em nossa Região: http://www.jobrapido.com.br 

12) Segue outro link de site para cadastro e verificação de vagas de emprego em nossa 
Região:http://www.somanuncios.com.br/empregos/=curitiba-pr_ord=fr-d,f-d?gclid=CNma-
6Hc5qYCFcXD7QodTS39Uw#utm_source=Adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=1049639764&utm_content=vagas+curitiba+pr   

13) Cadastre seu Currículum no seguinte site: www.InfoJobs.com.br 

14) Verifique as Vagas que são postadas diariamente neste Blog: www.umadcic.blogspot.com 

15) Verifique as Vagas que são postadas diariamente neste site: www.isaebrasil.com.br (opção banco de oportunidades no menu a esquerda. 

16) Mande um email solicitando a inclusão de seu email na lista dos seguintes divulgadores de Vagas: 

priscillafrancovagascuritiba@hotmail.com ; sabrina.oportunidades@gmail.com 

17) Verifique as Vagas que são postadas diariamente neste Blog: http://blogdevagas.blogspot.com 

18) Mande um email para a Verônica Winter do site  www.meunovotrabalho.com.br, o email para cadastro é o 

contato@meunovotrabalho.com.br, eles mandam as Vagas de Emprego para você. 

19) Cadastre seu email neste site: www.vagasdeemprego.net , eles também mandam as Vagas de seu Estado para o seu email, todos os 

dias. 

 

Marco Moraes 
Coordenador de Curso - Consultor 
  
ASM Treinamentos - Cursos Profissionalizantes 
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 2857 
Curitiba - PR 

Tel.: 41 3227-5733 
Cel.: 41 8423-1143 

www.asmtreinamentos.com.br 
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