
Vagas para Envio de Currículos 

 

Auxiliar de Compras 

I. Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços, 
visando identificar as melhores oportunidades de compras.  

II. Negociar com fornecedores, visando ao fechamento de compras dentro das melhores 
condições de preço, qualidade de prazo de entrega.  

III. Emitir os pedidos de compra e encaminhá-los aos fornecedores, fazendo o 
acompanhamento do processo de entrega e cumprimento final de todas as condições 
negociadas.  

IV. Entre outras atribuições 
 

 Diferenciais: 

 Experiência comprovada no setor de comprar. 

 Convivência com construção Civil Industrial. 

 CNH B – Disponibilidade para viagens 
 

Estágio na área Financeira 

I. Dar suporte no setor financeiro, efetuar o planejamento estratégico e financeiro, 
planeja e controla as obrigações legais e administrativas, acompanha obrigações 
fiscais, avalia e analisa custos e resultados, mantendo o controle do ativo para 
possíveis análises e tomadas de decisões pela diretoria, recomenda formas de 
financiamento e ou captação de recursos financeiros, forma planos empresarias e 
executa outras atividades correlatas. Entre outras obrigações 
 

 Cursando 2º semestre de Administração ou áreas correlacionadas 

 Diferencial, vivencia no setor financeiro 

 Auxilio bolsa 800,00 reais 

 Vale Transporte 

 Seguro de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estágio na de Recursos Humanos 

 

I. Dar suporte no setor de Recursos Humanos, administra o pessoal e plano de cargos e 
salários; promove ações de treinamento e desenvolvimento pessoal. Efetua o processo 
de recrutamento e seleção. Gera plano de benefícios e promove ações de qualidade de 
vida e assistência aos empregados. Administra relações de trabalho e coordena 
sistema de avaliação de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobiliza 
um conjunto de capacidades comunicativas, efetuando serviços necessários junto ao 
INSS, Sindicatos, Ministério do Trabalho e outros órgãos ligados à área de Recursos 
Humanos. 
 

 Cursando a partir do 2º semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos  

 Diferencial, vivencia no setor de Recursos Humanos 

 Auxilio bolsa 800,00 reais 

 Vale Transporte 

 Seguro de Vida 

 

 Interessados enviar currículos para: 

recursoshumanos@arionengenharia.com.br 


