OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO/EMPREGO

Vaga de Estágio para estudante do curso de Ciências Contábeis
A Cooperativa Agrícola Nova Aliança (COANA) abriu uma vaga de estágio para estudante
do curso de Ciências Contábeis.
Requisito: Cursando a partir do 3º período de Ciências Contábeis.
Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail eliene@coanabr.com.br até
o dia 15/06, quinta-feira.
As entrevistas estão marcadas para sexta-feira dia 16/06.

Processo Seletivo de Estagiários da Justiça Federal em Pernambuco
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
torna público a abertura das inscrições para processo seletivo de estagiários destinados
às áreas de Administração, Ciência da Computação/Correlatos (Sistemas), Ciência da
Computação/Correlatos (Redes), Ciências Contábeis e Direito.
INSCRIÇÕES: 08/06 A 05/07/2017 através do endereço eletrônico www.sustente.org.br
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 40,00 (quarenta reais).
LOCALIDADES DE ESTÁGIO: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Arcoverde, Cabo de
Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Salgueiro e
Serra Talhada.
VAGAS: 56 (cinquenta e seis) + Cadastro Reserva
VAGAS PARA PETROLINA: Ciências Contábeis, Direito e Ciência da Computação
(redes).
PÚBLICO ALVO: Estudantes de nível superior das áreas de Administração, Ciência da
Computação/Correlatos (Sistemas), Ciência da Computação/Correlatos (Redes), Ciências
Contábeis e Direito.

REMUNERAÇÃO: O estágio será remunerado através do recebimento de auxílio
financeiro no valor de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), auxílio transporte
diário de R$ 7,00 (sete reais) e seguro contra acidentes pessoais.
JORNADA: 20 (vinte) horas semanais.
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: As provas serão realizadas nas Cidades de
Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina.
INFORMAÇÕES: Fone: (81) 3032.1543 no horário das 9h às 12h e 14h às 17h, dias úteis.
E-mail: jfpe2017@sustente.org.br

Vaga de Estágio para estudante do curso de Administração
A Seção de Pagamento da Diretoria de Contabilidade e Finanças da UNIVASF abriu uma
vaga de estágio não remunerado para estudante do curso de Administração.
É necessário que o estudante se matricule ou esteja matriculado na matéria ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO do curso de Administração.
As atividades a serem desenvolvidas serão de apoio administrativo, conforme atividades
descritas abaixo:
a) Auxílio e suporte no atendimento às empresas contratadas e servidores da Instituição
por telefone e pessoalmente; b) Organização e localização de arquivos físicos, bem como,
dos documentos que circulam diariamente pelo setor; c) Realizar e cooperar no
recebimento, expedição e controle de documentos e processos; d) Acompanhar os
procedimentos das atividades e auxiliar nos serviços administrativos; e) Colaborar na
redação e digitação de documentos em geral.
Caso haja interessados, os mesmos podem enviar o curriculum ou dúvidas para o e-mail:
luana.souza@univasf.edu.br

DPU Petrolina: Processo seletivo para Estudantes do curso de Serviço Social
A Defensoria Pública da União (DPU) em Petrolina-PE, abriu o processo seletivo para
estudantes do curso de Serviço Social da Facape, conforme convenio firmado entre a
DPU e a FACAPE.
- As inscrições estão abertas para estudantes a partir do 3º período;
- Benefícios: Bolsa de estágio (R$ 800,00) e auxílio-transporte (R$ 8,00 por dia).
1ª Fase: Seleção curricular (entrega de currículos e histórico escolar atualizado, entre os
dias 12/06/2017 e 16/06/2017);

2ª Fase: Prova escrita no dia 20/06/2017, às 9h;
3ª Fase: Entrevista no dia 22/06/2017, às 9h.
- Todas as fases devem ser realizadas na sede da DPU: Rua Engenheiro Carlos Pinheiro,
nº 275, Centro, Petrolina-PE.
-Apenas realizarão a fase subsequentes os selecionados na fase anterior.
Mais informações: (87) 3862-3963

Vagas para estágio de alunos de Ciências Contábeis
- 02 vagas abertas para atuar na área administrativa
- Empresa Sertão Prestadora de Serviços LTDA-ME
- Carga-horária: meio período, de segunda a sexta-feira
- Remuneração: será informado o valor da bolsa e ajuda de custo na entrevista
- preferencialmente mulheres
- enviar currículo para o e-mail setor.rh@sitekinaemprestimos.com.br
- estar cursando ciências da contábeis a partir do 4° período
- vagas exclusivas para estudantes do curso de ciências contábeis
Obs.: será marcada entrevista com o candidato após envio do currículo.
Mais informações:
Telefone: 3866-4555 (falar com Daniela)
e-mail: setor.rh@sitekinaemprestimos.com.br

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.

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

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.

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
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
cristinanunespe@hotmail.com

encaminhar

o

currículo

para

o

e-mail

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

