
 

 

Vaga de estágio –Administrativo 

A tech.fit é uma empresa de tecnologia que facilitar uma vida saudável e está em busca de novos 
talentos com vontade de aprender muito e impactar diariamente milhares de pessoas. Hoje estamos 
em processo de expansão e focando na atração e retenção de Talentos. 

 

Cuidar de si mesmo é uma jornada diária e fundamental para uma geração de pessoas conectadas. 
Essa é a jornada da tech.fit, líder em aplicativos de saúde e self-care no Brasil. 

 
Entre os nossos principais ativos estão o Tecnonutri, Dieta e Saúde e Workout que já transformaram 
a vida de mais de 10 milhões de pessoas. 
Acreditamos que a promoção da saúde e a tecnologia, juntas, mudam comportamentos, promovem o 
bem-estar e geram autoestima e benefícios diretos, tanto quantitativos quanto qualitativos, para os 
indivíduos, para as empresas e para sociedade. 

 

Ah e tem mais, sabia que nós somos a 4º pequena/média empresa mais amada do Brasil segundo a 
Glassdoor? S2 S2 S2 

Buscamos um(a) estagiário(a) que nos apoie em todas as atividades e demandas da área 
administrativa de uma maneira divertidade e em um ambiente com muito aprendizado. Estamos em 
busca de alguém que pense fora da caixa e queria muito aprender, porque nos amamos ensinar. 

Como estagiário na área administrativa você irá: 

● Apoio nas atividades rotineiras da área administrativa como um todo; 

● Apoio na conferência e apontamentos da folha de pagamento (CLT e Estágio); 

● Apoio na inclusão, compra e conferência de benefícios; 

● Garantir o cumprimento do cronograma das atividades de Departamento Pessoal; 

● Fazer atualização de planilhas e controle para indicadores internos; 

● Apoio e realização de pagamentos diversos e contato com fornecvedores. 

Competências esperadas e requisitos: 

 Graduação em Administração de empresas ou Ciências Contábeis a partir do 4º semestre; 

 Ótimos conhecimentos em Excel; 

 Possuir boa comunicação, organização, senso de responsabilidade e confiança 

 Experiência com rotinas administrativas 

 

Benefícios: 

● Bolsa estágio: R$1.500,00



 

● Vale Refeição R$ 28,00 ao dia; 

● Plano de Saúde; 

● Plano Odontológico; 

● Seguro de Vida; 

● PPR (anual) 

● Sócio Clube SESC 

● Acesso premium a todos os apps e produtos 

 

Local: Rua das Carnaubeiras, Jabaquara – SP 

 Nível da vaga – Estágio 

 

Os candidatos interessados deveram 

enviar currículo para bia@tech.fit com 

o titulo da vaga: Estágio Administrativo 
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