
17/06/2019

Oportunidades 

Vaga: Estágio Superior 

Área: Negócios de Metal

Resumo das principais atividades do cargo:

• Auxiliar as rotinas de Contas a pagar de fornecedores dos centros de coleta;

• Auxiliar na gestão a vista do negócio de metal;

• Dar suporte a projeção do fluxo de caixa para o negócio de metal.

Formação:

• Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia de Produção.

• Formação em 2020, 2021 ou 2022.

Idioma:

• Desejável inglês intermediário;

• Pacote office avançado.

Bolsa e Benefícios:

Para antepenúltimo ano bolsa R$1240,0, Penúltimo ano R$1450,0 ou último ano R$1550,00.

• Plano Médico

• Plano Odontológico

• Seguro de Vida

• Vale-Refeição

• Bolsa Natalina (13º salário)

• Convênio Gympass

• Vale-Transporte

Interessados enviar o currículo para recursoshumanos@novelis.com até o dia 01/07. 

Responsável pela informação: 

Recursos Humanos

AVISO:

Esta mensagem e todos seus anexos são de propriedade da Novelis e são destinados aos indivíduos ou à entidade 

aos quais a mensagem é endereçada. 

Se você recebeu esta mensagem por engano, queira destruí-la e avisar por correio eletrônico ao remetente da 

mensagem a respeito do engano. 

Se você não é o destinatário da mensagem, você não está autorizado a utilizar, copiar ou divulgar o conteúdo da 

mensagem ou de seus anexos, total ou parcialmente.



02/05/2019

Oportunidades 

Bolsa e Benefícios:

Para antepenúltimo ano bolsa R$1240,0, Penúltimo ano R$1450,0 ou 

último ano R$1550,00.

• Plano Médico

• Plano Odontológico

• Seguro de Vida

• Vale-Refeição

• Bolsa Natalina (13º salário)

• Convênio Gympass

• Vale-Transporte

Interessados enviar o currículo para recursoshumanos@novelis.com 

até o dia 15/05. 

Responsável pela informação: 

Recursos Humanos

AVISO:

Esta mensagem e todos seus anexos são de propriedade da Novelis e são destinados aos indivíduos ou à 

entidade aos quais a mensagem é endereçada. 

Se você recebeu esta mensagem por engano, queira destruí-la e avisar por correio eletrônico ao remetente da 

mensagem a respeito do engano. 

Se você não é o destinatário da mensagem, você não está autorizado a utilizar, copiar ou divulgar o conteúdo da 

mensagem ou de seus anexos, total ou parcialmente.


