
 

Objeto da contratação: Estagiária(o) para atuar no suporte a nossa equipe de faturamento e 

processamento de pedidos na BOB BARS OVER BOTTLES. 

Atividades principais: a serem executadas pela(o) estagiária(o), sob orientação e supervisão 

do responsável da BOB BARS OVER BOTTLES. 

1. Acompanhar, junto à equipe da BOB, o planejamento e acompanhamento das 

atividades; 

2. Organizar as rotinas de processamento de guias fiscais; 

3. Organizar os requerimentos obrigatórios para remessa de produtos e vendas 

interestaduais; 

Habilidades e requisitos necessários: 

• Cursar entre o 3° e 5° semestre de graduação no ensino superior, de preferência nas 

áreas de administração, ciências contábeis e afins; 

• Interesse em trabalhar em uma Start-up; 

• Conhecimentos em informática (pacote Office); 

• Conhecimentos básicos de Excel; 

• Capacidade de cumprir prazos; 

• Habilidade de organização; 

• Capacidade analítica; 

• Pró-atividade; 

• Habilidade em trabalhar em equipe, interação e boa comunicação; 

Horário de Trabalho: 6 horas diárias 
Local do estágio: Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Jd São Luis – São Paulo- SP – Dentro do 
Centro Empresarial de SP; 
Horário do estágio: até 6 horas/dia (8:30 às 14:30) + 1 hora de intervalo; 
Valor da Bolsa: R$ 1.400,00 + Auxílio Transporte: conforme utilização; 
Prazo do contrato: o prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses a partir da data de 
assinatura. Esse prazo poderá ser prorrogado; 
Vínculo de Trabalho: estágio. 

 
Processo de Seleção  
A BOB BARS OVER BOTTLES será responsável pela triagem dos candidatos. Os interessados 
deverão encaminhar o currículo para bianca@usebob.com.br, com o assunto: Estágio, até 
10/11/2020.  
 
Sobre a empresa: 
Uma Start-up de cosméticos sólidos naturais que visa reduzir o uso de embalagens, zerar o uso 
de plástico e acabar com a contaminação de nossas águas com ingredientes químicos. Para 
isso, transformamos todos os nossos produtos em barras sólidas e secas, que concentram 
apenas o mais importante dos melhores ingredientes. 
Somos uma empresa 100% digital, centrada no conceito de waterless beauty. 
 
São Paulo, 28 de Outubro de 2020. 
 


