
 

 

Vaga de Estágio: Administração ou Ciências Contábeis 

 

Sobre a TNX 

A TNX é empresa líder na América Latina em Consultoria e Outsourcing para Gestão de Gastos de 

Tecnologia, envolvendo Telecom, TI, Impressão, Licenciamento de Software, entre outros.  

Seus profissionais atuam em todos os países da região, aplicando conhecimento local, regional e global 

gerando resultados de Eficiência e Redução de Custos em grandes corporações. Temos escritórios no 

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México e Espanha. 

Procuramos uma pessoa que... 

 Tenha vontade de aprender! 

 Não precisa ter experiência, pois a TNX focará na sua formação  

 Demonstre capacidade analítica na vida. Que saiba avaliar prós e contras de uma decisão que 

envolva tempo e dinheiro, como trocar de smartphone agora ou no fim do ano, fazer um plano 

pré ou pós-pago, diluir o valor do smartphone no plano de uma operadora ou comprar 

desbloqueado 

 Seja consciente da importância da organização do tempo 

 Tenha facilidade de relacionamento e comunicação 

 Tenha clareza para explicar o que sabe e a coragem para assumir o que não sabe 

 Que se interesse pelo motivo pelo qual as coisas são feitas, para que servem, a quem 

interessam, que diferença a atividade faz no ciclo do negócio 

 

Principais conhecimentos que serão desenvolvidos e aplicados: 

 Atividades analíticas do processo de Gestão de Custos de Tecnologia. 

 Análise de Gaps e modificações de Inventário de Serviços. 

 Análise de estrutura e valores de faturas de telefonia fixa, móvel e dados. 

 Elaboração de relatórios de uso, gasto, cobranças indevidas, variação evolutiva. 

 Validação de políticas de uso/restrição por usuário, cargo, centro de custo. 

 Interação com clientes e operadoras de Telecom.  

Idiomas 

 Inglês – Obrigatório (se você não fala e escreve bem nesse idioma, por favor, tenha em mente 

que você não passará no processo) 

 Espanhol – Diferencial (se você fala e escreve bem nesse idioma, terá certamente uma 

vantagem no processo) 

 

Benefícios: 

 Bolsa Auxílio: R$ 1.200,00 

 Benefícios: VT, VR 

 Duração do estágio: 01 ano prorrogável 

 Horário: 09h às 16h ou das 10h às 17h 

 Local de Trabalho: Região da Berrini 

Os interessados deverão enviar o CV para o e-mail lalmeida@tnxcorp.com. 

mailto:lalmeida@tnxcorp.com

