
Estágio em Soluções 

People+Strategy 

 

Quer estagiar na People+Strategy? Candidate-se ➡ https://candidato.jobecam.com/v/estagio-morumbi-

15784902325e15d978d968b1-41404671 

 

Descrição da vaga: 

Apoiar área de Soluções da consultoria:  

Realizar pesquisa de conteúdos específicos; 

Contribuir no desenvolvimento de métodos; 

Apoiar e desenvolver propostas; 

Fazer interface com consultores; 

Contribuir com a elaboração de análise de materiais e diagnósticos; 

Acompanhar e apoiar consultores em workshops. 

Competências: 

Gestão de demanda: capacidade de gerenciar diversas iniciativas, considerando prioridades. 

Intensidade de trabalho: capacidade de entrega e de compromisso com os trabalhos assumidos. 

Comunicabilidade: Consiga se expressar com clareza principalmente para alinhar as expectativas dos 

trabalhos x capacidade/recursos disponíveis. 

Interesse por detalhes: seja cuidadoso e minucioso mas sem perder tempo. Seja uma pessoa que goste 

de ver e realizar trabalhos bonitos e bem feitos. 

Gestão da Inovação: seja curioso e mantem-se atualizado sobre as tendências da sua área. 

Flexibilidade: seja flexível para testar coisas novas e também para alinhar o ideal x real Relacionamentos: 

saiba lidar com situações de forte pressão expressando-se de forma equilibrada. 

Ser empático pois será abordado por diferentes necessidades e com tempos muito curtos. E que se 

adapte com tranquilidade as situações as quais se deparará. 

Gestão de demanda: capacidade de gerenciar diversas iniciativas, considerando prioridades. 

Intensidade de trabalho: capacidade de entrega e de compromisso com os trabalhos assumidos. 

Comunicabilidade: Consiga se expressar com clareza principalmente para alinhar as expectativas dos 

trabalhos x capacidade/recursos disponíveis. 

Interesse por detalhes: seja cuidadoso e minucioso mas sem perder tempo.  

Gestão da Inovação: seja curioso e mantem-se atualizado sobre as tendências. 

Flexibilidade: seja flexível para testar coisas novas e também para alinhar o ideal x real 

Relacionamentos: saiba lidar com situações de forte  pressão expressando-se de forma equilibrada. 

Ser empático pois será abordado por diferentes necessidades e com tempos muito curtos.  

 

Requisitos: 

Cursos: Administração/ Economia/ Engenharia 

Excel intermediário 

Cursando a partir do terceiro ano  

Desejável: Inglês Intermediário/Avançado 

 

Localização: 

Zona Sul (Morumbi) 
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