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ESTAGIÁRIO - PESSOAS & ORGANIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO DA VAGA 

Atuar como parceiro de negócio no atendimento aos líderes das áreas Global Operations na VP 
Manufacturing & Global Operations, como foco nos principais pilares estratégicos de pessoas, 
envolvendo: 

 Atração de pessoas, 
 Desenvolvimento, 
 Remuneração, 
 Diversidade & inclusão, 
 Cultura 
 Indicadores de Pessoas 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

 Acompanhamento do programa de jovens (estagiários universitários, técnicos e 
aprendizes) 

 Recrutamento e Seleção, desde o alinhamento de perfil, divulgação, entrevistas e on 
boarding 

 Apoio Ciclo de Avaliação de Metas 
 Apoio Ciclo de Revisão Salarial e PLR 
 Apoio nos programas de desenvolvimento, de forma a implementar e acompanhar as 

ações programadas 
 Movimentação de Pessoas: transferências internas e off boarding 
 Interface com principais áreas de apoio como Serviços Compartilhados, Ambulatório, etc. 
 Criação de rotina para análise dos principais indicadores de pessoas para diagnóstico das 

equipes 
 Interfaces com líderes e eventualmente, integrantes 
 Responsável pela consolidação e divulgação de indicadores de Pessoas 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

 Formação Superior: cursando penúltimo ou último ano dos cursos de Administração, 
Psicologia e Áreas Correlatas 

 Idiomas: Nível Avançado no Inglês (Conversação e Escrita) 
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 Pacote Office: Power Point e Excel 
 Bom conhecimento Office 365, especialmente Power Apps e Power BI 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Boa comunicação 
 Flexibilidade 
 Organização 
 Dinamismo e Criatividade 
 Capacidade de aprendizado 
 Disponibilidade para estagio mínimo de 30 horas 
 Bolsa estágio e benefícios competitivos 

POR QUE ESTAGIAR NA BRASKEM? 

Na Braskem você é valorizado por ser exatamente quem você é. Prezamos pela diversidade cultural 
e queremos cada vez mais um ambiente inclusivo. Encorajamos nossos Integrantes a fazerem a 
diferença todos os dias, incentivamos a co-criação de suas ideias e tudo isso com um fator muito 
importante: ética e transparência. Para nós, trabalho em equipe, criatividade, espírito de servir e 
responsabilidade são atributos fundamentais. 
 
Trabalhar todos os dias em uma empresa onde o objetivo é criar soluções sustentáveis por meio da 
química e do plástico com o propósito de melhorar a vida das pessoas, é gratificante e desafiador. 
Ter a consciência que seu trabalho contribui para alcançar cada vez mais a visão estratégica de 
sermos a líder mundial da química sustentável, faz com que nosso orgulho só aumente. Afinal, o 
que é melhor do que unir trabalho com propósito e impacto mundial? 
 
Como resultado de nosso trabalho, fomos a única empresa brasileira selecionada pela revista 
americana FastCompany para compor a lista das 50 empresas mais inovadoras de 2014, junto às 
grandes conceituadas como Google, Twitter e Netflix. 

 

ACREDITA QUE É UM MATCH?  

Registre se em:  
https://estagionabraskem.gupy.io/jobs/161740?jobBoardSource=gupy_public_page 
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