
Líquida

Descrição de atividades: Atendimento as áreas internas e lojas, Geração dashboards
e análise de relatórios, Cadastro de produtos, Atendimento aos fornecedores,
Criação de ofertas promocionais;

Cursos aceitos: Administração, Economia, Gestão Comercial e Marketing

Desenvolvimento e Formação Perecíveis

Descrição de atividades: Área de acompanhamento de Projetos (PMO) do
Desenvolvimento e Formação de Perecíveis. Elaborar relatórios e dashboards para
acompanhamento de projetos da área: Auxiliar no levantamento de informações para
controle de projetos da área; Habilidade na elaboração de apresentações para
acompanhamento dos dashboards de resultados de projetos.

Cursos aceitos: Administração e Engenharias

Sortimento Digital

Descrição de atividades: Participação em projetos transversais ligados às
plataformas de venda online; Gerar insights, contribuindo para o desenvolvimento da
área e melhoria na qualidade de informação trabalhada; Interface junto à outras
áreas, entendendo melhorias, Acompanhamento do mercado, para entendimento de
concorrência;

Cursos aceitos: Administração, Publicidade e Marketing

Inteligência do Abastecimento

Descrição de atividades: Responsável pela atualização de KPIs de performance de
Abastecimento das lojas e CDs, identificando e analisando as variações; Tratamento
de grandes bases de dados em diversos formatos (banco de dados, planilhas, CSV,
etc); Análises e estudos relacionados ao abastecimento das lojas e CDs;



Cursos aceitos: Tecnologia da informação, Engenharia, Logística,  Análise de
Sistemas e Administração

Marcas Exclusivas

Descrição de atividades: Apoio no desenvolvidos de produtos das marcas
exclusivas, divisão de Perecíveis. - Elaborar relatórios para acompanhamento de
projetos da área, Interface junto a áreas parceiras

Marketing

Descrição de atividades: Estágio em Marketing Ativação - Categorias. Suporte para
elaboração de briefings de comunicação online e offline de campanhas.
Comunicação diária com as agências de publicidade; Relação com fornecedores e
indústria; Produção de relatórios de resultados, mensuração e acompanhamento de
campanhas; Suporte no desenvolvimento das ações de calendário criativo para
campanhas promocionais e lançamentos de produtos;

Cursos aceitos: Marketing, Publicidade, Comunicação, Administração e Design

Global Procurement

Descrição de atividades: Suporte ao time comercial de Global Procurement;
Elaboração de relatórios e dashboards; Organização dos documentos referentes ao
processo de importação – SOX.

Cursos aceitos: Administração, Relações Internacionais, Economia e Comércio
Exterior

Mercearia

Descrição de atividades: Negociações Fornecedores; Cadastro Produtos;
Abastecimento de produtos; Ofertas; Acompanhamento de KPI(s)

Cursos aceitos: Administração e Marketing



Utilities

Descrição de atividades: Somos responsáveis por garantir os pagamentos das
contas de água, gás natural e energia elétrica de todos os estabelecimentos
consumidores da companhia. Temos a responsabilidade de gerenciar esses
pagamentos diariamente e analisá-los com objetivo estratégico de reduzir despesas
e incentivar o consumo consciente, dar apoio para as concessionárias em solicitações
de serviços técnicos e gerenciar contratos com nossos fornecedores. Atividade
centrada em análise de faturamento das concessionárias (energia, água e gás);
Contatos com concessionárias de energia/água, CCEE e clientes internos (lojas e
equipes de manutenção); Atividades relacionadas com o mercado livre de energia;
Adequação tarifária; Estudos de demandas contratadas;

Cursos aceitos: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e
Engenharia Mecânica

Engenharia/Planejamento

Descrição de atividades: Estruturar análises massificadas com grande volume de
dados, criação de dashboards de produção, estudo criterioso de custos e técnicas de
produção voltadas a obras e equipamentos

Cursos aceitos: Engenharia de Produção

Planejamento, Desenvolvimento e Projetos (PMO)

Descrição de atividades: Área responsável por Planejamento de Galerias dentro de
nossos Supermercados - Acompanhamento de KPI's, análises estratégicas, suporte à
equipe de Operações e Comercial, Desenvolvimento de novas áreas,
Acompanhamento e Gestão do Portfólio de Projetos da Empresa - Expansão,
Reformas, CD's e afins, estruturando a cadeia e realizando gestão de projetos fim a
fim. Se você tem interesse em aprender mais sobre a Gigante que é o GPA, nos
auxiliando nas visões estratégicas e fazendo acontecer participando dos nossos
Projetos de Plano de Expansão que vão até 2024, é super bem vindo para trocarmos
experiências e auxiliarmos na sua formação.



Cursos aceitos: Gestão de Projetos, Administração e Engenharia

Inteligência de Mercado e M&A

Descrição de atividades: M&A - Apoio em projetos de aquisições e vendas de fundos
de comércio (supermercados), envolvendo participação em todas as etapas do
processo: (i) identificação de potenciais compradores/ vendedores; (ii) elaboração de
análises/ modelos financeiros; (iii) gestão da implementação dos projetos.

Cursos aceitos: Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia

RH- BP Corporação

Descrição de atividades: Apoio na condução de comitês de carreira; Apoio nas
movimentações em massa, apoio nos indicadores e apresentações da área como
turnover, hora extra e controle de quadro. Apoio e suporte em temas
operacionais/administrativos junto aos BP's

Cursos aceitos: Administração, Recursos Humanos e Psicologia

Financeiro - Contencioso Tributário

Descrição de atividades: Deverá auxiliar nas rotinas gerais da área tributária,
envolvendo o acompanhamento e controle de prazos, procurações, pagamentos,
contratos, certidões de regularidade fiscal e etc. O profissional irá apoiar nas
demandas para o desenvolvimento e manutenção de software tributário, se
envolvendo na implementação de projetos. Será responsável por pesquisas de
jurisprudência, legislativa e jurídicas em geral; Elaboração de relatórios e
apresentações gerenciais.

Cursos aceitos: Direito

Transformação - Produtos digitais e Corporativos

Descrição de atividades: Produtos Digitais/Corporativos; Ter vontade de trabalhar na
gestão de produtos digitais, seja apoiando na visão e estruturação de escopo,
liderança projeto ou desenvolvendo soluções para loja ou e-commerce ou atuando



em parcerias com startups na busca de soluções prontas. O GPA está passando por
uma transformação digital e buscando pessoas que estejam conectadas com a
atualidade, dispostas a contribuir em processos que já existem e auxiliar na criação
de novos. A empresa está em busca de ser referência em tecnologia no ramo
varejista no Brasil.

Cursos aceitos: Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas da
Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia de Telecomunicações, Gestão de
Informática, Processamento de Dados, Administração e Marketing

Transformação - Infraestrutura

Descrição de atividades: Infraestrutura de Data Center; Ter vontade de trabalhar na
gestão de serviços em um data center, gostar de discussões técnicas sobre
redes,telecom, infraestrutura e segurança, está conectado às novas tecnologias e
disposto a inovar em uma empresa com um legado histórico e credibilidade no
mercado. O GPA está passando por uma transformação digital e buscando pessoas
que estejam conectadas com a atualidade, dispostas a contribuir em processos que
já existem e auxiliar na criação de novos. A empresa está em busca de ser referência
em tecnologia no ramo varejista no Brasil.

Cursos aceitos: Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas da
Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia de Telecomunicações, Gestão de
Informática, Processamento de Dados, Administração e Marketing

Transformação - Wintel

Descrição de atividades: Gestão de estações de trabalho Windows; Ter vontade de
trabalhar na gestão de Micro Informáticas, gestão de ativo, gostar entender desafios
das lojas para redesenho de processos operacionais de tecnologia , está conectado
às novas tecnologias e disposto a inovar em uma empresa com um legado histórico e
credibilidade no mercado; O GPA está passando por uma transformação digital e
buscando pessoas que estejam conectadas com a atualidade, dispostas a contribuir
em processos que já existem e auxiliar na criação de novos. A empresa está em
busca de ser referência em tecnologia no ramo varejista no Brasil.



Cursos aceitos: Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas da
Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia de Telecomunicações, Gestão de
Informática, Processamento de Dados, Administração e Marketing

E-commerce - Parcerias (Last Mile)

Descrição de atividades: Análise diária dos APPs (Ifood, Rappi, Corner, Americanas)
para verificar a implementação das campanhas e diagnosticar possíveis erros;
Acompanhamento diário das campanhas e envio por WhatsApp e E-mail para
eventuais correções por parte dos parceiros (Ifood, Rappi, Corner, Americanas);
Seleção das mídias semanais das campanhas realizadas para apresentação na
reunião de Foco Semanal e Sales; Seleção do plus das mídias da semana anterior
para extração dos dados no BI, para análise de performance semanal; Confecção do
relatório e apresentação de performance das principais mídias e campanhas da
semana; Abertura de chamados para correção de preço, descrição, lojas nos
Parceiros; Cadastro de Produtos nos APPs (Ifood, Rappi, Corner, Americanas) dos
parceiros; Abastecer arquivos com comprovação de mídias dentro dos parceiros;
Acompanhamento das ações e catálogos dentro dos APP’s (Ifood, Rappi, Corner,
Americanas); Criação das campanhas dentro dos APP´s (Ifood, Rappi, Corner,
Americanas) para as ações das Bandeiras GPA- PDA/EX/CB e Barateiro; Análise de
competitividade dentro dos aplicativos para preenchimento e monitoramento da
tabela de Pricing; Monitoramento diário de nossas lojas dentro dos APPs verificação
de abertura, fechamento e tempo das lojas; Preenchimento e envio da Planilha de
Abastecimento; Acompanhamento do GMV diário das lojas e envio por email das 10
lojas com maior queda e 10 lojas com maior aumento de venda por bandeira;
Acompanhamento diário das metas de GMV e %margem a nível categoria;
Elaboração do material de vendas da semana anterior "foco semanal"; Report diário
de vendas dos parceiros; Weekly e Daily iFood: acompanhamento do GMV e
%margem, share de categoria, cidade, loja, produtos e bandeira e pedido perfeito;
Acompanhamento semanal do GMV das lojas de oportunidades; Acompanhamento
semanal do GMV e %margem dos produtos participantes da lista de ofertas



CCI

Descrição de atividades: Gestão de movimento do gasto de fornecedores; Controle
de prazo médio de pagamento a fornecedores; Gestão do cadastro de prazo de
pagamento e regras de antecipação; Controle de bloqueio/desbloqueio de
fornecedores; Monitoramento de risco da base de fornecedores; Saneamento e
categorização do masterdata de fornecedores; Monitoramento de lista restritiva de
fornecedores; Atendimento de crise por falha em "processo order to pay";

Cursos aceitos: Administração, Economia, Engenharia e Contabilidade

E-commerce - Operações

Descrição de atividades: Apoio no planejamento dos projetos; Apoio na execução
dos projetos, (materiais para as reuniões); Visitas em lojas para garantirmos a
implantação dos projetos.

Apoio nos mapeamentos de processos para garantirmos a experiência do cliente.

Cursos aceitos: Administração, Gestão de Projetos e Gestão de Processos

GEO - Gestão Experiência Operacional

Descrição de atividades: Somos responsáveis por criar e divulgar diariamente
diversos dashboards para as lojas em Power BI, Atualizar tabelas de dados, Efetuar
medições em lojas, Acompanhar evolução de projetos para melhoria de processos
em lojas, definir quadro ideal de colaboradores para atendimento das nossas lojas

Cursos aceitos: Administração, Engenharia e Ciências da Computação

Logística - Melhoria Contínua

Descrição de atividades: Participar ativamente da Filosofia LEAN nas Operações
CDs, Transportes e Áreas Corporativas (Kaizen ́s, Ações Ver e Agir e Treinamentos);
Ajudar o Time monitoramento da Plataforma Corporativa MEO, para monitoramento
dos status das Ações Kaizen´s por CD/Área, bem como a captura de ganhos por CD;
Suportar os Consultores/Analista do Programa Cultura Belt (Six Sigma) e Filosofia 5S.



Desenvolvimento, atualização e apresentação (excel e ppt) de Relatórios Gerenciais;
Medições de tempo de processo, coleta de dados na operação e mapeamento do
fluxo do processo antes e depois das melhorias.

Cursos aceitos: Engenharia

Gestão de Geste (BP)

Descrição de atividades: O(a) estagiário(a) irá apoiar a área dos BPs com assuntos
ligados a Treinamento e Desenvolvimento, Seleção, Quadro de Pessoal,
levantamentos diversos e indicadores.

Cursos aceitos: Psicologia, Administração e Comunicação Social

Desenvolvimento Organizacional

Descrição de atividades: Suporte na governança do sistema de Gestão de Carreira
da companhia e acompanhamento dos processos do ciclo de avaliação de
desempenho e desenvolvimento (SAP SuccessFactors); Levantamento de
necessidades e melhorias no sistema/processo; Suporte técnico ao time de HRBP;
Levantamento de indicadores de performance; Desenvolvimento de dashboards;
Desenvolvimento e suporte nos planos de treinamento e comunicação; Suporte no
programa de estágio; Suporte nos processos de Onboarding de Executivos

Cursos aceitos: Psicologia, Administração e Recursos Humanos

Universidade do Varejo (Treinamento)

Descrição de atividades: Suporte ao time de solução educacional na criação de
propostas; acompanhar turmas de treinamentos presencial ou por videoconferência;
apoio logístico no envio de materiais, listas de presenças e inserção de evidências
nas ferramentas de controle; apoio no sistema LMS da universidade corporativa e nos
testes de recursos de aprendizagem; apoio no envio de e-mails oficiais de
treinamentos on-line; apoio no atendimento à caixa de e-mails do suporte a
plataforma de LMS; auxílio na construção de comunicações e apresentações.

Cursos aceitos: Psicologia, Administração e Recursos Humanos


