
 

 
 
 

Vaga: Assistente de Comércio Exterior  
 

Formação superior cursando (último semestre ano) ou completo em Relações Internacionais, Comércio Exterior 

ou Administração com ênfase em Comércio Exterior. 

Presta suporte à coordenação em tarefas administrativas e operacionais de responsabilidade técnica, relacionado a emissão de 
Certificados de Origem. Apoia na organização, controle, relacionamento interno e externo e na execução dos serviços de comércio 
exterior às empresas brasileiras associadas ou não aos sindicatos afiliados à Fiesp e/ou CIESP. 

 

Principais atividades a serem desenvolvidas pelo assistente:  

 
 Auxiliar nas análises online de declarações juramentadas de origem e certificados de origem, para apoiar os 

analistas na liberação de documentos para exportação e garantir que informações relacionadas ao processo 
produtivo, aos insumos importados, às classificações fiscais e suas correlações estejam em conformidade às 
normas de origem estabelecidas nos acordos comerciais; 

 Prestar atendimento presencial, telefônico e por e-mail, respondendo ou encaminhando o assunto para 
prover orientação técnica aos empresários e operadores de comércio exterior; 

 Auxiliar nos processos de investigação de origem, realizando as conferências documentais e organizando a 
documentação para enviar ao Governo; 

 Auxiliar na elaboração de cronograma anual dos seminários e na comunicação dos eventos técnicos ao CIESP 
realizando interface com a área de marketing        para elaboração de material gráfico para divulgação; 

 Monitorar a exposição dos serviços/produtos de comércio exterior no Estado de São Paulo e elaboração de 
ações como confecção de banners, filipetas, folders e outros materiais impressos e online para manter a área 
em evidência frente à concorrência; 

 Realizar outras atividades correlatas quando necessário. 
 

Conhecimentos e habilidades exigidos:  

 

 Profissional proativo, dinâmico e disposto a trabalhar em equipe; 
 Conhecimento do pacote office (intermediário); 
 Inglês fluente (terá prova escrita); e 
 Conhecimento em Espanhol, será considerado um diferencial. 
 
 

Exigências: 

É mandatório ter experiência na área de comércio exterior disponibilidade para viagens.  

 

Salário e Benefícios – Compatível com o mercado 

 

Carga horária diária – De segunda à sexta-feira das 08h30 às 17h30 com 01h30 de almoço. 
 

Local – Av. Paulista, 1313 

 

Data máxima para envio do CV – imediato (preferencialmente) 

 

Para se candidatar a vaga: envie um e-mail para cgrh@fiesp.com.br – com assunto ASSISTENTE DE COMÉRCIO 

EXTERIOR FIESP - DEREX 

 

mailto:cgrh@fiesp.com.br

