
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS

A Adeste, referência no mercado de alimentos, saúde e nutrição animal, 
busca um Estagiário(a) para fazer parte da equipe!

O que esperamos de você?
Procuramos um profissional proativo, comunicativo e que queira aprender muito! Engajado, 
inovador e flexível. A soma disso é o que você encontrará em nosso ambiente de trabalho.

Quais serão as responsabilidades e desafios?

- Realizar a divulgação de vagas, identificando os canais internos e externos adequados;

- Triar currículos, selecionando-os de acordo com os requisitos da posição, assim como realizar 
a o primeiro contato com os candidatos e realizar os agendamentos das entrevistas;

- Apoiar na organização e condução das dinâmicas em grupos;

- Participar e apoiar a realização das entrevistas comportamentais;

- Enviar os testes aos candidatos selecionados, de acordo com os níveis de cargos; 

- Apoiar nos retornos positivos e negativos aos candidatos participantes dos processos 
seletivos;

- Realizar o levantamento, preenchimento e consolidação dos indicadores da área;

- Apoiar na implantação e condução das demais frentes da área como: formação de jovens 
profissionais, onboarding, workshops, universidade corporativa, entre outros.

O que iremos avaliar?

- Ensino superior cursando em Psicologia, Administração ou Gestão de Recursos Humanos, a 

partir do 3º semestre, no período noturno;

- Conhecimento intermediário no pacote office;

- Conhecimento em plataformas de seleção será um diferencial (LinkedIn Recruiter, 
Vagas.com.br, e ferramentas de gestão do processo seletivo);

- Boa comunicação, proatividade, inquietude e interesse pela área.

Onde você irá trabalhar?

Temos 9 sites, mas esta posição terá como base o site de Santo André/SP, com 
possibilidade de trabalho remoto até 5 dias por semana.

Valorizamos as diferenças e trabalhamos para promover uma cultura inclusiva. Todas as 
nossas vagas (respeitam esse compromisso e) se estendem a pessoas com deficiência (PcD).

Aqui, nossos valores são essenciais para nosso sucesso! Valorizamos as pessoas, somos 
apaixonados pelo que fazemos, agimos de forma correta, buscamos soluções simples para 
problemas complexos, fazemos juntos e queremos mais e melhor!

Se você faz coisas que ninguém mais faz e vê valor onde ninguém mais vê, esta é a 
oportunidade certa para você!

Se identificou? Se inscreva! Queremos te conhecer!

Link para candidaturas: https://www.vagas.com.br/vagas/v2151621/estagiario-de-rh

#weseefutureineverything
#VemserAdeste
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