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VAGA DE ESTÁGIO 

 

Estágio Compras 
 

 
 Local: ICL Brasil – São Paulo 

 
 Descrição das Atividades: 

- Auxiliar em todo o processo de compra;  

- Suporte ao comprador; 

- Realizar cotações de preços e análise comercial; 

- Atualizações de savings da área; 

- Negociar pequenas cotações de serviços e projetos; 

- Emissão e envio de pedidos de compra e acompanhamento dos mesmos (via sistema SAP); 

- Atualizações de pedidos e ajustes via SAP 

- Fazer emissão de relatórios da área;  

- Desenvolver novas fontes de suprimentos; 

- Cadastro de clientes; 

- Manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

- Condições de pagamentos; 

- Pré análise de contratos; 

- Manter arquivos atualizados na rede renovações de contratos e/ou acordos comerciais. 

  
Requisitos obrigatórios: 
- Escolaridade: Cursando Bacharelado em Administração ou correlatas – do 2º ao 3º ano;  
- Pacote Office – Básico  
- Inglês, será considerado diferencial. 
 
 O que a vaga oferece:  
- Bolsa auxílio: R$ 1.430,00;  
- VR de R$ 803,73 /mês - possibilidade de optar por Cartão Alimentação ou de dividir o valor entre ambos (50/50 
ou 25/75).  
- Fretado/VT;  
- Seguro de Vida – Metlife;  
- Plano Médico e Odontológico – Bradesco. 
 
 
 Como se candidatar:  

- Envie seu currículo para: rh.br@icl-group.com até Sexta-feira, dia 10/09/2021.  
- Assunto do e-mail deve ser: Vaga: Estágio Compras  
 
 
 
 
Em garantia da segurança dos seus dados pessoais, advertimos:  
- Sua candidatura para esta posição significa que você autoriza a ICL Brasil Ltda a utilizar o seu currículo e seus dados 
pessoais no processo de seleção profissional.  
- Caso você não seja aprovado para esta vaga, a ICL Brasil Ltda poderá manter seu currículo por 2 anos no máximo, para ser 
considerado em outras possíveis oportunidades.  
- No caso da ICL Brasil Ltda querer ou ter a necessidade de compartilhar seu currículo com outra entidade legal da ICL, seu 

consentimento será solicitado. 


