
Há mais de 30 anos, levamos educação e carinho para crianças e adolescentes. No início, demos vida ao Colégio Decisão 

e, com muito trabalho e dedicação de todos, crescemos e nos tornamos a Rede Educacional Decisão, hoje composta de 6 

escolas. Nosso time está crescendo, venha fazer parte dele:

Função: Estágio na Área Fiscal  - Estágio em Contas a Receber  - Estágio em Departamento Pessoal 

Localização: Zona Sul - próximo ao metrô São Judas.

Carga horária: 30 horas semanais - segunda à sexta.

Bolsa: será informado por e-mail --- Benefícios: VT + Seguro de Vida.

Para participar do processo seletivo:

Os interessados devem enviar CV para eduarda.bastos@rededecisao.com.br colocando no assunto do email a vaga do seu 

interesse. 

Caso você conheça alguém que tenha interesse nas vagas e que acredite em usar a educação como agente transformador, 

sua indicação será muito bem vinda e de grande valor para a Rede.

Agradecemos a todos vocês,

Gente e Gestão

PROGRAMAS DE ESTÁGIO

Zona Sul - São Paulo 
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Há mais de 30 anos, levamos educação e carinho para crianças e adolescentes. No início, demos vida ao Colégio Decisão 

e, com muito trabalho e dedicação de todos, crescemos e nos tornamos a Rede Educacional Decisão, hoje composta de 6 

escolas. Nosso time está crescendo, venha fazer parte dele:

Função: Estágio na Área Fiscal

Localização: Zona Sul - próximo ao metrô São Judas.

Carga horária: 30 horas semanais - segunda à sexta.

Bolsa: será informado por e-mail --- Benefícios: VT + Seguro de Vida.

Para participar do processo seletivo:

Os interessados devem enviar CV para eduarda.bastos@rededecisao.com.br colocando no assunto do email a vaga do seu 

interesse. 

Caso você conheça alguém que tenha interesse nas vagas e que acredite em usar a educação como agente transformador, 

sua indicação será muito bem vinda e de grande valor para a Rede.

Agradecemos a todos vocês,

Gente e Gestão

VAGA DE ESTÁGIO NA ÁREA FISCAL
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Há mais de 30 anos, levamos educação e carinho para crianças e adolescentes. No início, demos vida ao Colégio Decisão 

e, com muito trabalho e dedicação de todos, crescemos e nos tornamos a Rede Educacional Decisão, hoje composta de 6 

escolas. Nosso time está crescendo, venha fazer parte dele:

Função: Estágio em Contas a Receber

Localização: Zona Sul - próximo ao metrô São Judas.

Carga horária: 30 horas semanais - segunda à sexta.

Bolsa: será informado por e-mail --- Benefícios: VT + Seguro de Vida.

Para participar do processo seletivo:

Os interessados devem enviar CV para eduarda.bastos@rededecisao.com.br colocando no assunto do email a vaga do seu 

interesse. 

Caso você conheça alguém que tenha interesse nas vagas e que acredite em usar a educação como agente transformador, 

sua indicação será muito bem vinda e de grande valor para a Rede.

Agradecemos a todos vocês,

Gente e Gestão

VAGA DE ESTÁGIO EM CONTAS A RECEBER
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Há mais de 30 anos, levamos educação e carinho para crianças e adolescentes. No início, demos vida ao Colégio Decisão 

e, com muito trabalho e dedicação de todos, crescemos e nos tornamos a Rede Educacional Decisão, hoje composta de 6 

escolas. Nosso time está crescendo, venha fazer parte dele:

Função: Estágio em Departamento Pessoal

Localização: Zona Sul - próximo ao metrô São Judas.

Carga horária: 30 horas semanais - segunda à sexta.

Bolsa: será informado por e-mail --- Benefícios: VT + Seguro de Vida.

Para participar do processo seletivo:

Os interessados devem enviar CV para eduarda.bastos@rededecisao.com.br colocando no assunto do email a vaga do seu 

interesse. 

Caso você conheça alguém que tenha interesse nas vagas e que acredite em usar a educação como agente transformador, 

sua indicação será muito bem vinda e de grande valor para a Rede.

Agradecemos a todos vocês,

Gente e Gestão

VAGA DE ESTÁGIO EM DEPARTAMENTO PESSOAL

Zona Sul - São Paulo 
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