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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição:
Estamos em busca de uma pessoa com bom relacionamento interpessoal,
comunicativo, com facilidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, com
postura de dono e foco em resultado. Pró ativo, engajado e inovador!Se você
se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos para você!Você fará
parte do nosso time como Assistente Administrativo, atuando como Faciliteis
nas áreas de conservação e limpeza, manutenção e segurança, processos de
compras (material escritório, insumos de limpeza), controle de gestão capex e
opex, organização de arquivos, organização de estoque.
Requisitos:
O que você precisa ter para fazer parte do nosso time?- Ensino Superior
Cursando- Conhecimento no Pacote Office intermediário,- Técnica em
negociação- Experiência em processos de compras
Benefícios:
Prazo de candidatura: 31 de Janeiro de 2020
Candidatar-se:
https:/jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/MTkxMTIy-assistenteadministrativo/f17f8fcb-ade9-40be-88c7-aadf930f6638/?source=EMAIL

29/10/2019

BANNER VAGA DE EMPREGO.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJVZsZdVTlLpnfCvMxGpscdfjmXmSvJQDLQNxzwcCpbgDdThrrdJBBprzvvlXZGwxsG?projector=1…

1/1

PROGRAMA DE ESTÁGIO GERDAU 2020!!
A Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de
aços especiais e a maior fornecedora para a indústria automobilística no mundo. No Brasil,
também produzimos aços planos e minério de ferro, atividades que estão ampliando nosso mix de
produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações.
Sobre as oportunidades: O Programa de Desenvolvimento do G.Start conta com uma trilha de
aprendizagem composta por ações práticas, troca de experiências com outros profissionais e
capacitações teóricas. O Estagiário terá o próprio projeto, que vai poder desenvolver com o apoio
de um tutor. Os estagiários vão conhecer a cultura da Gerdau e aprender sobre o negócio
(processo produtivo, produtos, aplicações e clientes), conhecer metodologias ágeis e receber
insights e provocações sobre temas como inovação, digital e mindset maker, entre outros. Temos
vagas para diversas áreas!

Benefícios: Bolsa auxilio, Convenio farmácia, Seguro de vida, Vale transporte, Possibilidade de
efetivação, Recesso remunerado, Assistência medica, Assistência odontológica, Refeição no local.
Local: São Paulo
Previsão de início: fevereiro/2020.
GOSTOU?
Candidate-se em nosso site www.ciadeestagios.com.br/gerdau e participe!
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Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de
pastos.
CURSOS
- Marketing;
- Administração;
- Publicidade e Propaganda.
REQUISITOS
- Cursando do 4° até o 6° Semestre;
- Illustrator, Corel Draw ou Photoshop básicos;
- Desejável conhecimentos em inglês e espanhol;
- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2020 até o 2° semestre de 2022.
BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$ 1.100,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Recesso remunerado;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com 1h de intervalo.
Jardim América - Ribeirão Preto
Anote o código: 181062 e ligue para (16) 3004-6290.

Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet.
CURSOS
- Administração;
- Publicidade e Propaganda;
- Gestão Comercial/Marketing.
REQUISITOS
- Desejável conhecimento em redes sociais e Excel;
- Concluir o curso entre o 1° semestre de 2021 até o 1° semestre de 2023.
BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$ 1.122,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Recesso remunerado;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, sendo 6h diárias a combinar.
Centro - Ribeirão Preto
Anote o código: 185474 e ligue para (16) 3004-6290.

Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
CURSOS
- Marketing;
- Administração;
- Publicidade e Propaganda.
REQUISITOS
- Corel Draw ou Photoshop básico;
- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2020 até o 1° semestre de 2024.
BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Recesso remunerado;
- Bonificação conforme avaliação;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, sendo 6h diárias a combinar.
Vila Seixas - Ribeirão Preto
Anote o código: 185592 e ligue para (16) 3004-6290.

P&G – Estágio Gerencial em Finanças

Olá,
A P&G tem uma ótima oportunidade para você em seu Estágio Gerencial em Finanças !!!
Em finanças, temos uma gama de atividades que toca todo o negócio, sendo responsável pelo
desenvolvimento e manutenção dos controles internos e externos da companhia: desde gerir a
rentabilidade de uma de nossas marcas até ser um líder financeiro em uma de nossas operações.
Contabilidade, finanças, tesouraria e impostos são algumas das nossas áreas de atuação.
Local: São Paulo – SP
Pré-requisitos:
• Inglês intermediário;
•

Graduação entre Dez/20 a Dez/21 ;

•

Cursos de contabilidade e Ciências Contábeis.

Inscrições através do link: http://bit.ly/2BOjVLN
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A Unidas está em busca de novos talentos para juntos, construírem um futuro de muita
inovação, crescimento acelerado e grandes resultados.

Pré-requisitos:
Graduação entre: Dez/2017 e Dez/2019;
Formação acadêmica: Cursos de Humanas e Exatas;
Curso de graduação: Maior ou igual a 4 anos.
Benefícios:















Vale Refeição / Alimentação;
Assistência Odontológica;
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Gympass;
Baby Unidas (Brinde Maternidade);
Auxílio Creche;
Material Escolar;
Cartão de Natal;
Brinquedo Dia das Crianças;
Vale Transporte;
Cartão Farmácia;
Premiação Tempo de Casa;
PPR – Programa de Participação nos Resultados.

IMPORTANTE: Inscrições somente pelo link abaixo, não fazemos análise de CVs
encaminhados por e-mail.

http://www.unidas.grupociadetalentos.com.br

PROGRAMA TRAINEE UNIDAS 2020 – INSCRIÇÕES
ABERTAS!
A Unidas está em busca de novos talentos para juntos, construírem um futuro de
muita inovação, crescimento acelerado e grandes resultados.
Somos a empresa líder em locação de frotas B2B e segunda maior locadora de
veículos do Brasil. No Programa Trainee Unidas, você terá a oportunidade de
conhecer todas as áreas da companhia e liderar projetos desafiadores com
autonomia para inovar e mostrar todo o seu potencial. Além de participar de uma
completa programação de treinamentos e estar próximo da alta liderança.
Ao final do programa, os trainees devem estar afinados com relação ao jeito de
ser Unidas, e preparados para assumir posições especializadas e até mesmo de
liderança na companhia.

VExpenses
Estamos com vagas de estágio abertas. Todas as vagas são para o
nosso escritório em Ribeirão Preto - SP.
Abaixo seguem texto e links com mais descrição sobre as
vagas. Dentro do link, temos mais detalhes sobre a vaga
especificada:
➡ O VExpenses não para de crescer e, por isso, acabamos
de abrir vagas de estágio aqui na empresa. Somos uma
startup de tecnologia que facilita o processo de reembolso de
centenas de empresas no Brasil e na América Latina. Aqui
você vai conseguir um grande aprendizado com
oportunidades de crescimento pessoal e profissional, e é
claro, em um ambiente bem descontraído!
➡ Aqui abaixo segue o link para a vaga em aberto. Clicando
nele você pode ver a descrição do perfil que procuramos,
assim como o que você vai fazer no dia a dia:
Vagas de estágio:
• ✍ Customer Sucess | Estágio: https://bit.ly/2JlA3sk

