
 
 
                                                                                                   

                   
 
 
 
 

 
AV. ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI, 716 

CIDADE MONÇÕES – SÃO PAULO/SP 

ESTÁGIO EM GESTÃO FINANCEIRA 

 

A EMPRESA: 

 

A ENGIE Solar é uma empresa do Grupo ENGIE atuante no setor de geração fotovoltaica centralizada. 

Vencedora de 200MW no segundo leilão brasileiro de energia solar, realizado no segundo semestre de 

2015, atualmente gerencia a operação de 2 parques fotovoltaicos no país: O projeto FLORESTA 

(101,49MWp) localizado no município de Areia Branca – RN e o projeto PARACATU (158,3MWp), 

localizado no município de Paracatu – MG. 

DESCRIÇÃO DA VAGA: 

 Local: Berrini – São Paulo 

 Gestora: Office Manager 

 Início: a partir de 09 de julho de 2019  

Pré-requisitos: 

 Estar cursando gestão financeira ou administração, a partir do 3º semestre; 

 Conhecimento em Inglês (escrita e leitura) a partir do nível intermediário; 

 Conhecimento intermediário em Excel. 

ATIVIDADES:  Apoio à Office Manager nas atividades a seguir: 

Contas a pagar: 

 Apoio na gestão do outsourcing financeiro; 

 Suporte à gerente do escritório na conferência de documentos de pagamentos; 

 Elaboração de requisições de pagamentos à fornecedores para aprovação dos gestores; 

 Apoiar os stakeholders internos para resolver questões relacionadas ao processo de 

pagamento; 

 Recebimento e verificação de faturas de serviços contratados. 

 

Compras: 

 Cotações e negociações com fornecedores para redução de preços; 

 Apoiar contratações e rescisões de serviços terceirizados; 

 Elaboração de prestação de contas para revisão da gestora; 

 Elaboração de relatórios para controle de custos administrativos; 

 Revisão de relatórios de despesas respeitando os critérios estabelecidos na política interna; 

 Apoio na busca de soluções para redução custos administrativos.  

 

Outros: 

 Relacionamento com bancos: apoio nas cotações de câmbio para operações internacionais; 

 Interface com bancos para cotação de produtos, apoio na abertura de relacionamento, 

contas e atualizações cadastrais.  

 

Envie seu currículo para: pessoasecultura.esgc@engie.com, com o título: “Candidatura - Estágio 

Gestão Financeira” 
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