
 

Classification: Internal Use 

 
Estágio Superior na Área de Preços  

 
 
A SABIC, uma empresa multinacional árabe líder mundial no fornecimento de materiais plásticos de engenharia, possui uma 
oportunidade para estágio de nível superior na área de Preços. 
 
Requisitos: 
 

• Cursando Administração de Empresas, Economia e Engenharias (Principalmente Engenharia Química, de Materiais, 
Mecânica e de Computação) 

• Inglês nível Avançado 

• Nível Intermediário na utilização dos recursos do Microsoft Word & PowerPoint 

• Nível Avançado na utilização dos recursos do Microsoft Excel 

• Serão considerados diferenciais 
o Conhecimento prático de programação em VBA 
o Conhecimento prático de programação em SQL 
o Conhecimento prático em Microsoft InfoPath e Microsoft SharePoint Designer 
o Conhecimento prático no sistema SAP 

• Desejável Espanhol 

• Disponibilidade para estagiar entre 1 ano e meio até 2 anos (6 horas/dia – segunda à sexta) 

• Disponibilidade para início imediato 
 

Atividades a serem desenvolvidas: 
 

• Trabalhar em conjunto com Especialista de Preços para propor e implementar alterações na Ferramenta Global de 
Preços (códigos de programação / manutenção e melhoria de base de dados / interface com usuário / velocidade 
da ferramenta) 

• Trabalhar em conjunto com Especialista de Preços para analisar e acompanhar os KPI’s da Ferramenta Global de 
Preços 

• Suporte ao Especialista de Preços e à Equipe Comercial da América do Norte e do Sul nas decisões de preço para 
novas oportunidades 

• Suporte às análises e estratégias financeiras referentes à margem de contribuição, lucratividade, preços e 
tendências de vendas 

• Trabalhar em conjunto com o time de Atendimento ao Cliente em assuntos relacionados à preço de venda 
(solução de problemas e de reclamação de clientes / análise de erros e determinação de causa-raiz / inserção de 
preço em pedidos de compra) 

 
Benefícios: 
 

• Bolsa auxílio R$ 15,10 por hora 

• Refeição no Local (quando tudo se normalizar) 

• Vale Transporte/Transporte Fretado (região de Campinas, Sumaré e Hortolândia) (quando tudo se normalizar) 

• Assistência Médica 

• Aulas de Inglês (quando tudo se normalizar) 
 

Os interessados deverão enviar currículo até dia 21/06/2020 para juliane.calado@sabic.com e no assunto:  Estágio Preços  
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Atenciosamente, 

Recursos Humanos 
 

Evandra.Passeri@sabic.com 
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