Oportunidades de estágio/emprego
1 Vaga de Emprego para Assessor de Gestão Empresarial
Requisito: Ensino superior completo em Administração de Empresas, com
experiencia de 1 ano.
Descrição das atividades: Assessora o modelo de gestão da empresa,
monitorar e garantir a execução de fóruns, monitorar os indicadores e
garantir segurança e consistência das informações, apresentar os
indicadores nos fóruns de alta gestão, estruturar fóruns e indicadores
conforme definições da empresa.
Benefícios: Salário + Plano de saúde + Plano dentário
Interessados devem encaminhar currículo para vagas.rh.vale@gmail.com
até o dia 22/05/2017.
2 Vaga de Estágio para Estudante do curso de
Administração
Grupo Parvi à Toyolex Veículos Ltda (http://www.parvi.com.br/) abre vaga de
Estágio para estudante do curso de Administração que esteja cursando
entre o 3º e 6º período.
Carga horária: De segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h
(com 2h de almoço).
Bolsa auxílio: R$800,00 + Auxílio Transporte: R$ 100,00 + Ticket Restaurante.
Atividades do estágio: Acompanhar a preparação dos veículos, realizar a
entrega técnica, e colher assinatura dos documentos necessários. Atender
prontamente os clientes em sua chegada à empresa dando suporte ao setor
Administrativo/Vendas.
Estágio por 06 meses, podendo ser renovado por 1 ano.
Interessados devem encaminhar currículo para Milene Silva (
milene.silva@parvi.com.br) e informar no assunto: Estágio Administração.

3 Vaga de Estágio para Estudante do curso de Direito
Vaga de Estágio para estudante do curso de Direito que esteja cursando à
partir do 7º período.
Carga horária: 09h às 15h
Bolsa auxílio: R$ 400,00 + Vale transporte
Interessados devem encaminhar currículo para jcadvocacia.adv@gmail.com
4 Vaga de Emprego para Estudante de A dministração e
Contábeis
O Curso Meta está com uma (1) vaga de emprego para estudantes dos
cursos de Administração e Contábeis.
Requisitos: Conhecimento em informática, ser dinâmico, bom
relacionamento com o público, cursando a partir do 4° período de
Administração ou Contábeis.
Carga horária: 8 horas (disponibilidade noturna)
Remuneração: a combinar.
Interessados
devem
enviar
o
currículo
para
o
e-mail:
curso.meta@outlook.com

5 Vaga de Estágio para Estudante de Administração e
Ciências Contábeis
A empresa Sertão Prestadora de Serviços LTDA-ME está com 02 vagas
disponíveis para estágio remunerado, na área administrativa.
Requisitos: Ter conhecimento básico de informática, cursando o curso de
Administração ou Ciências Contábeis, não precisa ter experiência na área
administrativa, ter entre 17 e 25 anos, ser residente na cidade de Casa
Nova-BA.
Carga horária: De segunda a sexta. Cumprindo 5 horas por dia. Pela manhã
ou tarde. Será definido no ato da entrevista.
Remuneração: Será tratado no ato da entrevista
Valor da ajuda de custo: Será informado no ato da entrevista
Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail
setor.rh@sitekinaempreestimos.com.br
Mais informações: 3866-4555 / Falar com Daniela Oliveira.

6 Vaga de Estágio
formado em Direito

para

estudante

de

pós-graduação

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia publicou nesta quinta-feira (16) o
edital de abertura da seleção para estágio de nível superior de pós-graduação
em Direito no órgão. As inscrições acontecem no período de 03 a 07 de abril de
2017 e serão realizadas através do site do Instituto Euvaldo Lodi
www.ielestagio.org.br.
Para concorrer, o candidato deve possuir graduação em Direito. Para ser
admitido, deverá estar devidamente matriculado e cursando uma pós
graduação também em Direito.
Estão sendo oferecidas 50 vagas, sendo 34 para Salvador, 05 para Feira de
Santana, 04 para Vitória da Conquista, 03 para Juazeiro, 02 para Itabuna, 01
para Barreiras e 01 para Teixeira de Freitas. Deste total, 10% são reservadas
para portadores de necessidades especiais cujas atribuições seja compatíveis
com sua condição e 20% para candidatos com carência financeira comprovada
de acordo com os requisitos exigidos no edital.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva de Direito Constitucional,
Administrativo, Processo Civil e Português, além de redação, a ser realizada no
dia 23 de abril de 2017 em locais a serem previamente divulgados.
Os candidatos aprovados receberão a uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.000
por mês, além do auxílio-transporte.
O termo de compromisso de estágio terá duração de 02 anos, sendo vedada a
sua continuidade após o encerramento do vínculo estudantil com a instituição
de ensino superior.
A carga horária é de 20 horas semanais, sendo 16h destinadas às atividades
práticas e 04h a eventos de capacitação.
De acordo com a procuradora chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
da PGE-BA, Alzemeri Martins Ribeiro de Brito, “o objetivo do Programa de
Estágio de Pós Graduação em Direito da Procuradoria é contribuir para que
jovens bacharéis em direito, que estejam cursando uma pós-graduação em
direito, possam ser introduzidos no universo da Advocacia Pública, seja para
nela atuarem futuramente, seja para com ela interagirem estando em outras
carreiras”.

7 Vaga de Estágio para estudante de Administração
Curso: Administração
Período: 3º a 5º semestre
Carga horária: 6h
Horário de trabalho: 08 às 12h e 14h às 16h
Atuação: Identificação de pendência de pagamentos; Comunicado de pendências;
Criar relatórios específicos do setor; Acompanhar o setor de comissões; Entrar em
contato com clientes; Elaborar relatórios e planilhas.
Interessados devem enviar currículo para o e-mail: financeiro@maxsegur.com.br

8 Vaga de Emprego para estudante do Curso de Ciências
Contábeis
Escritório de Contabilidade em Petrolina está com uma vaga de emprego para
estudante do curso de Ciências Contábeis (área fiscal)
Requisitos:
Perfil: Pessoa de fácil interação, com perfil de trabalhar em equipe, sem vícios negativos de

trabalho. Que tenha uma boa interpretação de leitura textual. Humildade e paciência, para aprender
e crescer, dentro da empresa. Pessoas residentes de preferencia em Petrolina.
Salário: Salário de Experiência R$ 937,00. Após a experiência R$ 1.874,00. Com chances de
melhora, dependendo do desempenho.
A Contratação é feita de imediato Com prazo de experiência de 45/45-dias.
Local: O Escritório fica localizado no Bairro São José, próximo a Petromol.
Os

interessados

devem

encaminhar

o

currículo

para

o

e-mail

cristinanunespe@hotmail.com

9 Vaga de vendedor destinada para estudante de Administração
A empresa Beira Rio contrata um aluno do curso de Administração para
atuar na área de
vendedor.
Requisitos: Administração de empresas, a partir do 5o período.
Carga Horária: Segunda a Sábado
Descrição da vaga de forma resumida:
- Preparar a rota do dia e visitar pontos de vendas (PDVs)
- Participar de reuniões diárias de vendas analisando suas metas e desafios
- Preparar e realizar a pré-venda do mix de produtos nos Pontos de Vendas
- Orientar os clientes quanto às práticas de preço
- Verificar o estoque do cliente
- Analisar e planejar execução de mercado
Pessoa para quem deve entrar em contato: Amanda, RH da beira rio.
Mais informações: gente@beirariorev.com.br ou pelo telefone (87)3861-

2820

