
Informações da Empresa
Razão Social:
Área de Atuação:
Endereço:
Referência:
Telefone de Contato:
Site da empresa:

Informações da Vaga
Cargo/Função:
Nível:
Tempo mínimo de experiência:
Carga Horária:
Regime de Contratação:
Salário Inicial:
Benefícios:
E-mail p/ envio do currículo:
Data limite p/ envio do currículo:

Perfil desejado do Candidato:
Sexo:
Faixa etária:
Local de Moradia e Estudo:
Formação Acadêmica:

Exigido /
Desejado

1. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - -
Experiencia na área Financeira Conhecimento de projeçõs financeiras, pesquisas de preço. Exigido
Experiencia na área Administrativa Conhecmento de plano de cargos e salários. Desejado
Experiencia na área Comercial Facilidade de comunicação com o cliente e conhecimento de técnicas de vendas. Desejado
Conhecer o funcionamento de um Call Center Atendimento e suporte ao cliente. Desejado
Gerenciamento de Projeto Capacidade de identificar, planejar, coordenar e acompanhar todas as atividades e 

processos necessários para a execução dos projetos.
Desejado

Coaching e Mentoria Habilidade de trabalhar com colegas ou parceiros oferecendo coaching e mentoria 
para melhorar a sua prática e suas habilidades ou avançar seus conhecimentos.

Desejado

Fluência gramatical na lingua portuguesa Facilidade de redigir correspondências ou elaborar relatórios, utilizando uma 
comunicação clara e concisa, seguindo rigidamente as regras gramaticais da lingua 
portuguesa.

Exigido

Conhecimento da Lingua Inglesa Nivel de conhecimento na lingua inglesa, com relação a leitura, redação e 
conversação.

Desejado

Conhecimento do editor de texto MS-Word Capacidade de elaborar um documento em formato eletrônico, utilizando os recursos 
do editor de texto MS-Word.

Exigido

Conhecimento de planilha MS-Excel Capacidade de elaborar uma planilha eletrônica usando formulas, funções, bloqueio 
de células, congelar painéis, criar gráficos, formatação condicional, selecionar áreas e 
configurar a impressão da planilha.

Exigido

Conhecimento da ferramenta MS-Power Point Capacidade de elaborar uma apresentação em formato eletrônico, para apresentar 
um projeto ou demonstrar o resultado de um trabalho realizado.

Desejado

Conhecimento da ferramenta MS-Project Capacidade de elaborar o cronograma de um projeto em formato eletronico, 
descrevendo suas etapas, atividades, responsaveis e prazos.

Desejado

até R$ 2.000,00, de acordo com a carga horária
Auxílio de transporte e alimentação (carga horária de 8h)

21/06/2019
recrutamento2@speediomail.com

Auxiliar Administrativo e Financeiro
Júnior
Não exigido
Período integral (8h) ou Parcial (4h)
Estágio ou Prestação de Serviços

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(11) 3280-3375
https://speedio.com.br/

SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Inteligencia Artificial e Business Intelligence (BI)
Alameda Pamplona, 1197 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
500 metros da estação metrô Trianon-Masp (7 min andando)

DEFINIÇÃOREQUISITOS DA FUNÇÃO

Masculino ou Feminino
até 25 anos
Preferencialmente, morar próximo ao trabalho ou faculdade
Cursando Administração, Economia ou Ciências Contábeis (a partir do 4º ano)
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

2. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS - -
2.1. ESSENCIAIS - -
Princípios morais e padrões éticos Saber a diferença entre o certo e o errado e assumir a responsabilidade pelos seus 

erros. Ser leal e ter respeito aos colegas de trabalho, parceiros, fornecedores e 
clientes, agindo com transparência e integridade. Saber respeitar os acordos e 
informações confidenciais.

Exigido

Controle Emocional Capacidade de controlar suas próprias emoções no contexto profissional 
(autocontrole),  mantendo um equilíbrio emocional em momentos de pressão e 
desafio. Saber adotar as decisões mais sensatas e coerentes, priorizando a razão e 
evitando atitudes impulsivas.

Exigido

Resiliência Capacidade de lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à 
pressão, principalmente em situações adversas.

Desejado

Confiabilidade Comunicar abertamente e honestamente com colegas e clientes, bem como assumir 
a responsabilidade pessoal pela qualidade e conteúdo do seu trabalho.

Exigido

Iniciativa Capacidade de agir prontamente sem depender de instruções alheias e atuar com 
determinação em situações de crise. Inclui ter um espírito empreendedor realizando 
ações para criar novas oportunidades ou evitar crises futuras

Exigido

Proatividade Comportamento de antecipação e responsabilidade sobre determinada ação, escolha 
ou resolução de um desafio, frente às situações impostas pelo meio.

Exigido

Trabalho em Equipe Capacidade de ajudar e se colocar no lugar dos colegas de trabalho, compreendendo 
seu ponto de vista, mesmo discordando dele.
Saber receber feedback, respondendo de forma construtiva as idéias e sugestões dos 
outros, bem como procurar incentivar a participação ativa e a cooperação dentro e 
fora de sua equipe.

Desejado

Automotivação Capacidade de manter-se motivado, mesmo em situações dificeis, assegurando um 
bom rendimento profissional, independentemente das circunstâncias, influenciando 
todo grupo de trabalho.

Exigido

2.2. FUNCIONAIS - -
Compromisso com a excelencia Demonstrar compromisso com a qualidade do seu trabalho e procurar ativamente 

novas formas de trabalhar para ganhar produtividade e gerar ideias para a melhoria 
de processos.

Exigido

Comprometimento Capacidade de mostrar envolvimento e interesse pelos objetivos e atividades em que 
está comprometido, “lutando” para cumprir com o que for de sua responsabilidade.

Desejado

Planejamento e Organização Ser capaz de planejar e organizar sua carga de trabalho, recursos e orçamentos, 
priorizando suas atividades, para garantir que os prazos e metas sejam cumpridos.

Exigido

Comunicação Capacidade de comunicar-se de forma clara e objetiva, focando na total 
compreensão das mensagens e troca de ideias. Saber ouvir e perceber o ambiente, 
adaptando a sua comunicação em cada situação.

Exigido

Foco Capacidade de se manter focado no trabalho, de forma a minimizar as distrações 
externas, manter sua performance no trabalho e alcançar os resultados desejados.

Exigido

Pensamento estruturado Capacidade de definir suas idéias usando um padrão lógico, comunicando essas ideias 
de forma clara e concisa.

Exigido

Criatividade e Inovação Habilidade de desenvolver novas ideias e implementá-las. Desejado
2.3. GERENCIAIS - -
Liderança Habilidade de motivar e influenciar as pessoas, conduzindo sua equipe de forma 

estratégia e mostrando o caminho para atingimento dos objetivos traçados.
Desejado

Capacidade de tomada de decisão Saber ponderar os prós e os contras para seguir o melhor caminho no momento de 
tomar uma decisão importante, com rapidez, raciocínio lógico e visão de futuro.

Desejado

Planejamento futuro Habilidade de planejar meticulosamente as atividades de sua área, Identificar as 
tendências e desenvolvimentos do setor antes do planejamento, antecipar os 
obstáculos e desenvolver planos de contingência.

Exigido

Capacidade de administrar conflitos Buscar os melhores resultados para todos os envolvidos no processo. Quando 
acontecer um conflito, deverá ter a habilidade para conseguir resolver tudo com 
calma, rapidez e justiça.

Exigido

Habilidade de Influenciar Saber conduzir e influenciar seus colaboradores a comprar a sua ideia, apresentando 
novas perspectivas. Ter ideais fortes e persuasivos, assim como contatos fortes, 
demonstrando a força de impacto que um gestor deve ter.

Desejado

Humildade Capacidade de aprender com seus subornidados e evitar comportamento de orgulho 
e egocentrismo, sabendo recuar quando perceber que cometeu um erro.

Exigido
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