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OPORTUNIDADE PARA ESTAGIÁRIO(A) 
Prazo de candidatura: 19/09/2022 

 

A PROSPECTIVA 

Somos uma consultoria internacional de Public Affairs e Negócios, com mais de 20 anos 

de experiência, com escritórios em Brasília, São Paulo, Bogotá (Colômbia), Buenos Aires 

(Argentina) e Washington (EUA). 

Nossa equipe multidisciplinar é composta por mais de 80 colaboradores com sólida 

formação acadêmica e que se complementam em habilidades e áreas de atuação. Cada 

liderança e cada funcionário contribuiu para chegarmos até aqui. 

Temos sólida experiência no desenvolvimento de estratégias de posicionamento 

institucional e de public affairs para empresas e instituições privadas. Nossas atividades 

incluem o monitoramento de movimentações setoriais e a estruturação de estratégias e 

de negócios em mercados regulados. 

 

Missão no cargo 

Apoio operacional na área de recursos humanos em seus subsistemas: comunicação 

interna, T&D e recrutamento e seleção. 

 
Setor/Área 

Administrativo | Recursos Humanos 

 
Atividades relacionadas às entregas 

• Recrutamento e seleção: 

✓ Divulgação de vagas em nossas redes e plataformas;  
✓ Triagem de candidatos; 

✓ Agendamento das entrevistas; 

✓ Atendimento aos candidatos por e-mail; 
✓ Acompanhamento e controle dos processos seletivos. 

• Apoio na preparação de comunicados internos para as equipes; 

• Apoio na consolidação de dados dos processos vigentes (e.g. avaliação de 

desempenho, pesquisa de clima); 

• Apoio em levantamento de orçamentos. 
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1. Requisitos mínimos  

• Estudante de Psicologia, preferencialmente a partir do 4º semestre e cursos 

correlatos (a partir do penúltimo ano). Informar no CV o período do curso, 
previsão de conclusão; 

• Pacote Office intermediário; 

• Boa escrita (redação); 

• Espanhol intermediário; 

• Organização e dinamismo; 

• Compromisso com a qualidade;  

• Proatividade;  

• Boa comunicação; 

• Planejamento e organização. 
 

2. Requisitos desejáveis e diferenciais  

Experiência prévia em recrutamento e seleção e comunicação interna. 

3. Processo de avaliação e classificação  

• Análise curricular; 

• Entrevista com o RH | Redação e teste de perfil comportamental;  

• Entrevista com a área contratante | Estudo de caso com apresentação em PPT; 

• Envio da proposta de estágio. 

 

4. Contratação 

• Escritório em São Paulo - em regime híbrido de trabalho, sendo três dias da 

semana no escritório e duas vezes em home office. 

 

5. O que oferecemos 

• Bolsa estágio compatível com o mercado; 

• Vale transporte;  

• Carga horária de 6h diárias; 

• Plano de saúde (integral); 

• Cartão de benefício flexível (CAJU); 

• Seguro de vida; 

• Início imediato. 
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