
 
 
 
 
 
 

 

  

Anúncio de Vaga: 

Estágio em ADM 

 

Sobre a empresa 

A Mitsidi Projetos nasceu da necessidade de uma transformação radical da nossa atitude em 

relação à energia no ambiente construído. Somos uma empresa de pesquisa, consultoria e 

desenvolvimento de soluções evolutivas nas áreas de construção civil e energia, com um foco 

persistente e irredutível em inovação. 

 

Descrição da vaga 

O novo integrante da equipe será envolvido em todos os processos administrativos da empresa.  

O setor administrativo é multidisciplinar, sendo responsável por fornecer todo o suporte para que não 

haja contratempos no desenvolvimento dos trabalhos técnicos. Também é quem defini e planeja 

estratégias empresariais. 

As atividades permearão as áreas de recursos humanos, departamento pessoal, financeiro, 

organização, setor legal, comercial, marketing, qualidade e desenvolvimento da empresa.  

Acreditamos que a interação com todas as áreas administrativas da empresa, pode auxiliar no 

desenvolvimento profissional do estagiário, proporcionando o conhecimento geral do funcionamento 

completo de uma empresa de pesquisa, consultoria e desenvolvimento de pequeno porte. 

 

Qualificação Básica 

✓ Formação 

Cursando administração, economia, ou engenharia (ambiental, civil, elétrica, energia, mecânica, 

outros) ou similares, desde que tenham interesse na área administrativa operacional. Cursando a 

partir do 6° semestre. 

✓ Idiomas 

Inglês avançado, especialmente em escrita e leitura, sendo capaz de ler, entender e escrever 

contratos. 

✓ Ferramentas 

Conhecimento dos programas do Pacote Office, sendo essencial Excel, PowerPoint e Word em nível 

avançado. 

Conhecimento intermediário em ferramentas de fluxograma. 

✓ Conhecimentos 

Capacidade de leitura e síntese, estando sempre disposto a aprender sobre novas áreas e disciplinas 

etc. 

Ser capaz de utilizar com destreza a ferramenta Excel, sabendo elaborar fórmulas complexas. 

 



 
 
 
 
 
 

 

  

✓ Interesse 

Interesse no funcionamento de uma empresa de pequeno porte, estar disposto em aprender 

conceitos da construção sustentável, arquitetura bioclimática, consumo de energia predial, conforto 

ambiental e sustentabilidade em geral. Se empenhar em resolver problemas, trazer soluções, bem 

como desenvolver atividades importantes e também outras corriqueiras. Estar alinhado com o 

propósito da Mitsidi, que é de juntar pessoas comprometidas, idealistas e inteligentes, com diversas 

histórias, para construir uma organização que pode ser catalizadora para a mudança necessária. 

 

Diferenciais 

• Conhecimento em Scrum  

• Conhecimento em PMBOK  

• Conhecimento em Lean Six Sigma.  

• Fluência na língua inglesa. 

• Nível intermediário em Espanhol. 

• Experiência em estágios.  

• Experiência de intercâmbio. 

• Experiência em trabalho voluntário. 

• Conhecimento em desenvolvimento de 

sites. 

• Conhecimento em diagramação 

• Conhecimento do ecossistema de startups.  

 

Principais Responsabilidades 

Apoiar e dar suporte as áreas que compõe o setor administrativo da Mitsidi. Auxiliar no 

desenvolvimento de políticas, procedimentos, padronização de documentos, organização de pastas, 

arquivos e materiais diversos (físicos e eletrônicos); emissão e controle de notas fiscais, pagamentos, 

controle de reembolso interno e externo, apoio com questões legais, contratuais e similares. Auxiliar 

no desenvolvimento de estratégias empresariais e financeiras. Desempenhar atividades diversas e 

complementares as descritas acima. 

 

Benefícios 

• Bolsa de estágio. 

• Auxílio transporte. 

• Seguro de vida. 

• Mentoria de carreira e conhecimento amplo no desenvolvimento de uma empresa. 

 

Etapas do Processo Seletivo 

1) Triagem dos Currículos. 

2) Primeira entrevista e Aplicação de testes presenciais (lógica, idioma e conhecimentos gerais). 

3) Entrevista final. 

4) Processo admissional. 

 

Interessados devem enviar o currículo e uma carta de apresentação para carreiras@mitsidi.com.  

Boa sorte! 

mailto:carreiras@mitsidi.com

