
Descritivo de

VAGAS

• Centro de Pesquisa
Descritivo: Essa é uma oportunidade única de entrar em um dos maiores centros de 
pesquisa de sustentabilidade do hemisfério sul, trabalhando ao lado de profissionais 
experientes que buscam soluções inovadoras para tornar nosso negócio ainda mais 
sustentável. Estamos em busca de pessoas com um perfil analítico, que queiram aprender
a encontrar as melhores soluções. 
Além disso, flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para trabalhar em um ambiente de 
pesquisa, onde as demandas podem mudar rapidamente. Durante o estágio, você terá 
a oportunidade de aprender sobre diferentes áreas de atuação, incluindo o preparo de 
amostras minerais e formulações de argamassas, ensaios mecânicos em adesivos, 
argamassas e vidros. Também terá a chance de desenvolver suas habilidades de pesquisa, 
possuindo uma participação ativa em projetos do Grupo Saint-Gobain com impacto real.

Cursos aceitos: Química ou Tecnologia em Processos Químicos.

• Contabilidade
Descritivo: Buscamos uma pessoa estagiária que se envolva nos processos, 
buscando sempre oportunidades de melhoria, sendo protagonista e proativa. Nosso 
crescimento é constante e por isso sabemos que vamos longe porque acreditamos que 
TUDO gera movimento. Aqui você terá a oportunidade de colocar seus 
conhecimentos em prática e ao mesmo tempo que terá um grande processo de 
aprendizado para atuar com conciliação de contas, acompanhar e analisar relatórios, apoiar 
em frentes como: preparação de material para reuniões, levantar informações para 
auditorias e estar ao lado da coordenação. E aí, quer crescer com a gente?
Cursos aceitos: Ciências Contábeis. 



• Centro de Serviço Compartilhado - (Crédito)
Descritivo: Buscamos uma pessoa muito disposta a aprender com nossos novos 
desafios e ao mesmo tempo, alguém que possua uma ótima habilidade em comunicação 
para auxiliar e atuar junto à equipe de crédito nos atendimentos, negociações e 
acompanhamento da nossa carteira de clientes - desde a concessão do limite de crédito ao 
pagamento. Aqui, você não só terá a oportunidade em desenvolver ainda mais suas 
habilidades analíticas e de comunicação, mas também, vai atuar como coparticipante de 
diversos projetos digitais que estão surgindo como uma grande necessidade no mercado, 
colocando em prática habilidades muito importantes como adaptabilidade, resiliência e 
flexibilidade para implementar e analisar novos recursos. 
E aí, você topa vir aprender junto com a gente?

Cursos aceitos: Administração, Direito, Ciências Contábeis, Matemática 
e Economia.

• Compras
Descritivo: Venha   fazer   parte   da   nossa   equipe   de   compras   em   uma   das   
empresas   mais inovadoras   do   mercado!   Nossa   empresa   está   em   busca   de   um   
estagiário   para   suportar   os processos de negociação e elaboração de contratos. Além 
disso, você terá a oportunidade de apoiar   no   acompanhamento   de   indicadores   de   
performance   da   área   e   colaborar  em   alguns projetos de transformação digital. 
Buscamos alguém ágil e com habilidades de relacionamento para atuar no perímetro 
Latam, garantindo o sucesso das operações de compras. Como parte do nosso time, você 
enfrentará o desafio de participar da mudança da área, revendo processos e prioridades 
para atingir redução de custos na organização.

Cursos aceitos: Administração,   Logística,   Economia,   Engenharia,   
Comércio   Exterior e Relações Internacionais.

• Comunicação Interna
Descritivo: Aqui na área de Comunicação da Saint-Gobain, você vai ser corresponsável 
pela comunicação interna do escritório, que conta com mais de 400 colaboradores! 
E como será isso? Atualizando os canais de comunicação da empresa, que hoje são: 
tv corporativa, comunicados via email, intranet e yammer! Você terá como responsabilidade 
a criação de conteúdo e de imagens para todos os canais mencionados, além de apoiar no 
planejamento de eventos internos, participação da execução e ter contato com os 
fornecedores para fazer e acontecer! Além disso, vamos contar com você para analisar os 
indicadores e resultados das ações que fazemos, e produzir relatórios. Esperamos que você 
goste de um ambiente dinâmico, de se comunicar e conhecer pessoas novas, e de não ter 
rotina definida - aqui, sempre tem algo novo para aprender e fazer. Curtiu? 
Então se inscreva nesta vaga!

Cursos aceitos: Comunicação Social, Jornalismo, Comunicação Social, 
Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Relações Públicas.



• Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (Latam)
Descritivo: Transforme sua carreira e cresça com a gente na área de Saúde, 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Se você tem paixão por proteger o meio 
ambiente, a saúde e a segurança dos trabalhadores, essa é a vaga perfeita para você! 
Como estagiário desta área, você dará o suporte no gerenciamento nos requisitos legais 
dessas áreas, oferecendo apoio técnico na implantação e execução de padrões de 
segurança do trabalho e normas. Está procurando uma oportunidade para transformar sua 
carreira e crescer em uma empresa que valoriza a proteção do meio ambiente, a 
saúde e a segurança dos trabalhadores? Então se inscreva nesta vaga!

Cursos aceitos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Bioquímica, Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia de Gestão e Engenharia de Produção

• Operações Legais - (Jurídico)
Descritivo: Se você tem um forte interesse pelo mundo jurídico e administrativo e quer 
aprender de perto como as operações legais funcionam, essa é a vaga perfeita para você. 
Como nosso estagiário você terá a oportunidade de trabalhar no fluxo de pagamentos
judiciais, renovação de contratos e pagamentos de honorários, além de auxiliar no 
controle do departamento jurídico e apoiar os advogados com demandas administrativas. 
Nós procuramos uma pessoa analítica e proativa, que contribua na melhoria de processos 
e que busque aprimorar ainda mais suas habilidades de análises, construindo dashboards e 
analisando relatórios. Se você se considera uma pessoa dinâmica, capaz de aprender como 
priorizar suas demandas no dia a dia e com um bom relacionamento interpessoal, então 
você é a pessoa ideal para essa vaga, aplique-se agora e venha fazer parte do nosso time!

Cursos aceitos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas.

• Remuneração - (Sistemas de RH)
Descritivo: Você é um talento que adora tecnologia e pessoas, e está procurando uma 
oportunidade incrível para ingressar no mundo do RH? Então temos a vaga perfeita para 
você! Estamos buscando alguém para se juntar à nossa equipe de Remuneração e 
Benefícios em um estágio desafiador e emocionante. Como parte desse papel, você terá a 
oportunidade de oferecer suporte a sistemas e trabalhar em estreita colaboração com um 
especialista que irá mentorar todo o seu processo de desenvolvimento. Você será 
responsável por conferir a integração dos sistemas de RH, garantindo a acuracidade de 
informações de carreira e dos colaboradores e irá dar suporte a outros processos da área 
como relatórios fiscais, pagamento de fornecedores e acompanhamento de toda rotina da 
área. E para isso, precisamos de alguém com boa capacidade lógica e analítica, que tenha 
facilidade e autonomia para manusear sistemas, sendo uma pessoa organizada e crítica em 
suas tarefas diárias. Mas não se preocupe se você ainda não tem toda a 
experiência necessária para este papel. Nós valorizamos a curiosidade e a vontade de 
aprender, e vamos te apoiar em cada etapa do processo. 



• TI - (Redes)
Descritivo: Se você é uma pessoa apaixonada por tecnologia e busca uma 
oportunidade de estágio na área, temos a vaga perfeita para você! Buscamos uma 
pessoa colaborativa com ótimo relacionamento em equipe, e que esteja sempre aberta a 
mudanças e disposta a aprender coisas novas. Você será responsável por apoiar nossos 
clientes internos em toda a região LATAM, respondendo chamados técnicos e 
contribuindo para o sucesso dos projetos de infraestrutura em andamento. Como
estagiário de TI, você precisará ter conhecimento básico em redes, Windows e pacote 
office, além de boa comunicação e foco no trabalho em equipe. Junte-se a nós em uma
 jornada de aprendizado e crescimento, e faça parte do nosso time de Tecnologia.

Cursos aceitos: Sistemas da Informação, Engenharia de Infraestrutura, 
Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Automação, Engenharia de Software, Engenharia 
Mecatrônica e demais cursos relacionados à Tecnologia.

Cursos aceitos: Administração, Ciência da Computação, Engenharia de 
Produção, Ciências Econômicas, Matemática, Estatística, Engenharia 
Física, Engenharia da Informação, Engenharia de Sistemas e Engenharia 
de Software.


