
ESTÁGIO EM GESTÃO DE TALENTOS – AMÉRICA DO SUL 
 
Promover experiência de trabalho ao estagiário na área de Recursos Humanos, especificamente na área 
de gestão de talentos, com o suporte na administração dos programas de desenvolvimento de trainees, 
estagiários e funcionários, interagindo com 10 países na América do Sul.  
 

ATIVIDADES 

Promover os programas de gestão de talentos nos canais de comunicação interna da empresa como yammer, microsoft 
teams, e-mails, whatsapp, etc, com produção de vídeos, fotos, artigos, coleta de depoimentos dos participantes e 
explicações de como os programas funcionam, em Português/Espanhol/Inglês. 

Suporte na administração do sistema de gestão de talentos na empresa, com acesso ao módulo de gestão de 
desempenho, gestão de talentos e criação de objetivos, para acompanhamento das campanhas e suporte aos 
funcionários no entendimento dos processos e fluxos, bem como condução dos processos no tempo esperado. 

Tradução de materiais preparados pelo time global para o Português/Espanhol quando necessário. 

Participação em reuniões de equipe, treinamentos de ferramentas, cultura, temas técnicos de RH e comportamentais 
proporcionados pela empresa, bem como participação ativa em eventos internos e externos promovidos para reforçar a 
marca como empresa empregadora.  

Preparação e apresentação sobre processos ou temas de gestão de talentos, seja para treinamentos para funcionários 
ou comunidades de RH. Participação ativa no suporte aos programas de integração regional de trainees, preparando 
treinamentos, organizando os encontros, aplicando pesquisas diversas e participando dos treinamentos. 

 

 

Critical Competencies Needed 

 Fluent in English, Spanish and Portuguese 

 Advanced in Excel and in PowerPoint 

 Highly advanced on create and drive digital tools – include quick videos preparation, social 
media management, etc. 

 Advanced on communication skills for written and spoken interactions with all kinds of 
professionals (SVPs, VPs, Directors, Managers, Individual Contributors) 

 Highly skilled on organization (to ensure project management) 
 

Cursos:  

 Adminsitração de empresas 

 Economia 

 Psicologia 

 Pedagogia 

 Relações internacionais 
 

Horário do estágio: de segunda a sexta das 9h às 16h 

 

Candidaturas:  

 Curriculum em inglês 

 Vídeo em Inglês explicando porque gostaria de estagiar em Recursos Humanos 

 Vídeo em Espanhol dizendo o que conhece da empresa Schneider Electric  

 através de alessandra.pechiaia@se.com   

mailto:alessandra.pechiaia@se.com


ESTÁGIO EM LEARNING SOLUTIONS SOUTH AMERICA 
 
Promover experiência de trabalho ao estagiário na área de Recursos Humanos, especificamente na área 
de gestão do aprendizado, com o suporte na administração dos programas de desenvolvimento de 
trainees, estagiários e funcionários, interagindo com 10 países na América do Sul.  
 
 

ATIVIDADES 

Responsável por dirigir atividades específicas relacionadas a Learning Culture na América do Sul 

Responsável por animar semanalmente o Yammer de Learning/Talent da América do Sul 

Responsável por fazer o acompanhamento (telefônico e por Skype em Português e Espanhol) das 
participações em curso relacionado aos programas estratégicos/críticos de educação (Plug-ins, Schneider 
Essentials, Vendas, Field Services, etc) para América do Sul 

Responsável por criar/atualizar os materiais relacionados ao onboarding digital para o New Office, deixando-
os disponíveis para os novos funcionários e estagiários. 

Responsável por traduzir materiais de treinamento e documentações específicas quando necessário 
(Português, Inglês, Espanhol). 

Responsável por criar materiais digitais e vídeos para projetos de treinamento específicos (Digital 
Citzenship, Learning tools, etc.) 

Responsável por liderar ou suportar projetos específicos de Learning para a América do Sul quando 
necessário (eg. Energy University discovery). 

 

Critical Competencies Needed 

 Fluent in English, Spanish and Portuguese  

 Advanced in Excel and in PowerPoint 

 Highly advanced on create and drive digital tools – include quick videos preparation, social 
media management, etc. 

 Advanced on communication skills for written and spoken interactions with all kinds of 
professionals (SVPs, VPs, Directors, Managers, Individual Contributors) 

 Highly skilled on organization (to ensure project management) 
 

Cursos:  

 Adminsitração de empresas 

 Economia 

 Psicologia 

 Pedagogia 

 Relações internacionais 
 

Horário do estágio: de segunda a sexta das 9h às 16h 
 

Candidaturas:  

 Curriculum em inglês 

 Vídeo em Inglês explicando porque gostaria de estagiar em Recursos Humanos 

 Vídeo em Espanhol dizendo o que conhece da empresa Schneider Electric  

 através de alessandra.pechiaia@se.com 

mailto:alessandra.pechiaia@se.com

