
A empresa Expresso Planalto Itaquaquecetuba – Empresa de Transporte Coletivo, está ofertando 01 vaga de estágio para

alunos dos cursos técnicos ou superiores em ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA ou ENGENHARIA.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: rh3itaqua@grupocsc.com.br com o título:

VAGA ESTAGIÁRIO.

Requisitos: 

- Desejável: Pacote office: Word, Excel Avançado (nível macro) e Power Point.

Perfil Comportamental:

- Ser analítico(a), proativo(a), flexível, dinâmico(a), organizado(a) e gostar de trabalhar em equipe.

Atividades:
Auxiliar o funcionamento do sistema de gestão por meio de atualização e desenvolvimento de documentação de procedimentos, 

normas e -diretrizes;

Auxiliar o funcionamento do sistema de gestão por meio de atualização e desenvolvimento de documentação de procedimentos, 

normas e diretrizes;

Auxiliar e contribuir na melhoria contínua do sistema de gestão por meio de análise dos procedimentos, normas e diretrizes 

existentes, aderência ao negócio, aplicação de metodologias e técnicas;

Auxiliar o desenvolvimento do sistema de gestão por meio de formalização de processos, procedimentos e normas;

Executar outras atividades de mesma natureza, nível de complexidade e responsabilidade;

Auxiliar nos estudos, diagnóstico e revisão do fluxo de atividades administrativas e de logística;

Acompanhar indicadores para auxiliar nas oportunidades de melhoria no processo operacional.

Benefícios: 

- Salário: R$ 630,00 (mensal) e Vale Transporte.

Local de Trabalho:

- Itaquaquecetuba – Segunda à Sexta-Feira - Meio Período.
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A empresa Expresso Planalto Itaquaquecetuba – Empresa de Transporte Coletivo, está ofertando 01 vaga de estágio para

alunos dos cursos técnicos ou superiores em ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA ou ENGENHARIA.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: rh3itaqua@grupocsc.com.br com o título:

VAGA ESTAGIÁRIO.

Requisitos: 
- Desejável: Pacote office: Word, Excel Avançado (nível macro) e Power Point.

- Cursando do 2º à 4º Semestre.

Perfil Comportamental:

- Ser analítico(a), proativo(a), flexível, dinâmico(a), organizado(a) e gostar de trabalhar em equipe.

Valor da Bolsa Auxílio:

- R$ 630,00 (mensal) + Vale Transporte.

Local de Trabalho:

- Itaquaquecetuba – Segunda à Sexta-Feira - Meio Período.

Grandes chances de efetivação!
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