
 

Estágio em Talent Acquisition 

DESCRIÇÃO DA VAGA 

Quer fazer parte do nosso time de saúde? Estamos buscando por um(a) Estagiário(a) de 

People & Peformance! 

O que esperamos de um Vittano(a)? 👊💙 

  

● Que coloque a mão na massa, seja guerreiro(a) e trabalhe com muita energia e agilidade. 

● Que não fique satisfeito(a) com o bom e busque sempre o excelente! 

● Seja muito gente boa e open minded ;) 

● Não importa a idade! Esperamos um perfil jovem e que seja um teamplayer.  

● Que queira empreender com a gente e embarcar na missão de mudar a saúde do Brasil.  

  

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

O dia a dia do(a) Estagiário(a) de Talent Acquisition: 

  

● Levantar demandas de vagas internas junto aos respectivos gestores, publicá-las em nossa 

plataforma de vagas e acompanhar seu andamento. 

● Realizar alinhamento de perfil com gestores das áreas correspondentes. 

● Acompanhar os processos seletivos, realizando hunting, triagem, avaliação, entrevistas 

(presencial e/ou remotamente) com candidatos, além de facilitar a comunicação das partes 

interessadas durante o avanço das etapas. 

● Incluir inputs dos dados em sistema interno de gestão de vagas. 

● Sempre contribuir com novas ideias e propostas para o time. 

  

 



 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

Como requisitos básicos, você deve ter: 

  

● Bom relacionamento interpessoal. 

● Habilidades de comunicação. 

● Gostar de trabalhar em equipe. 

● Ser aberto(a) a novos pontos de vista e maneiras de pensar. 

● Estar cursando ensino superior. 

  

Será um diferencial se você tiver: 

● Vivência com atividades envolvendo R&S. 

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ah! Sobre os nossos diferenciais!  

  

● Assistência médica com uma equipe de telemedicina 24/7 

● V.A ou V.R de R$25,60/dia 

● Vale transporte 

● Plano odontológico 

● Seguro de vida 

● Ambiente sem aquela burocracia de hierarquia tradicional e um local de trabalho 

descontraído!  

● Fazer parte de um time de altíssimo nível. 

● Ter a oportunidade de impactar a saúde de milhões de brasileiros. 

● E o potencial de crescimento aqui dentro é imenso! 

  

Todas as aplicações de vagas na Vitta são consideradas sem distinção de gênero, orientação sexual, 

etnia, cultura, origem, religião, deficiência, idade etc. Seja muito bem-vindx à Vitta 💙 

 

 

Para se aplicar à vaga, acesse: 

https://boards.greenhouse.io/vitta/jobs/4216957003 

https://boards.greenhouse.io/vitta/jobs/4216957003

