
Somos a primeira empresa no Brasil de assinatura de bikes elétricas! Nascemos em             
2015 para resolver o problema de Mobilidade Urbana na cidade de São Paulo e              
levar mais qualidade de vida para as pessoas. Acreditamos que as bikes elétricas             
são o modal certo para isso. 

Temos o compromisso de oferecer uma experiência única, gerando economia de           
tempo e dinheiro de forma prazerosa e sustentável. 

Já transformamos a vida de mais de 800 clientes, deixamos de emitir 900 ton. de               
CO² na atmosfera, o equivalente a 9 Maracanãs repletos de árvores plantadas! 

Queremos transformar o estilo de vida através de uma mobilidade inteligente,           
junte-se a nós e e-reinvente a sua rotina! 

Estamos com uma oportunidade para estágio na área de finanças. 

Buscamos por pessoas que queiram desenvolver-se na área de finanças, que           
estejam cursando o penúltimo ano de Administração, Ciências Contábeis ou          
Economia, possuir inglês básico, excel mínimo intermediário. 

Esse estagiário aprenderá a lidar com rotinas de contas a receber, emissão de             
boletos e notas fiscais, conciliação bancária, cobrança de inadimplentes e          
atualização de bancos de dados. Para essas atividades é essencial que a pessoa             
tenha comprometimento com prazos e processos, atenção a detalhes, senso de           
prioridade e concentração. Além disso, deve saber atuar com discrição e           
confidencialidade. 

Responderá ao Head Financeiro e irá interagir com todas as áreas da empresa para              
atividades do dia a dia, por isso deve apresentar boa comunicação oral e escrita,              
bom relacionamento interpessoal e Iniciativa/proatividade. 

Oferecemos: 

● Bolsa auxílio de R$ 1.200,00/mês 
● Cartão FLASH de benefícios flexíveis - VR 
● Vale transporte ou bike elétrica 
● Seguro de vida 
● Possibilidade de home office 2x por semana 
● No dresscode, ambiente agradável, equipe jovem e muitos desafios. 

Interessados devem enviar e-mail para timeemoving@gmail.com e no campo 
assunto colocar o nome da vaga - estágio em finanças. 

Venha fazer parte desse time e continuar e-reinventando a roda! 
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