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ESTAGIÁRIO 
BRASIL 
 
Descrição 

Você se interessa por novas tecnologias?  

Quer vivenciar diferentes experiências na sua área de estudo em um programa de estágios simples e objetivo?  

Quer aprender com um time dinâmico e inovador? 

 

A Pessl Instruments é líder mundial em dispositivos e serviços de ‘Internet das Coisas’ para o ramo de Agricultura, presente 
em mais de 20 países e com dispositivos instalados em todo o mundo. Com uma rede de cerca de 1.800 estações 
meteorológicas e dispositivos IoT instalados no Brasil, sua subsidiária, a METOS BRASIL, traz para o cenário agrícola 
nacional as mais avançadas tecnologias em monitoramento climático, monitoramento de solo, monitoramento de insetos, 
análise de nutrientes do solo, dentre outros. 

Ao longo dos anos, a METOS® se tornou uma marca global com suporte local, e estamos orgulhosos em termos conseguido 
chegar a quase todos os cantos do mundo. Acreditamos que a tecnologia de altíssima precisão e durabilidade, além do 
apoio dos parceiros treinados em todo o mundo, são a receita para o sucesso. Os equipamentos da marca METOS® têm 
ótimo desempenho, são fáceis de instalar e usar, e apresentam o menor custo total de propriedade. 

 

Traga seu entusiasmo e venha fazer parte de nosso time! 

 

Conheça mais sobre nossa empresa em www.metos.com.br/estacoes 
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Requisitos indispensáveis: 

• Estar cursando: áreas administrativas, ciências contábeis ou engenharia; 
• Estudantes cursando a partir do 3º semestre e que tenham graduação prevista entre Dezembro/2020 a 

Junho/2021; 
• Local da vaga: escritório da Metos Brasil em São Bernardo do Campo (Rudge Ramos); 
• Disponibilidade: 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia + 1 hora de almoço. 

 

Requisitos desejados (diferenciais): 

• Conhecimento com pacote office. 
 

Benefícios: 

• Bolsa auxílio; 
• Vale-Transporte e Vale-Refeição; 

 

 

 

Interessados enviar CV completo a: brasil@metos.at; paula@metos.at 

 

 


