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Estágio em RH - Recrutamento e Seleção - Florianópolis 
 

Onde você vai trabalhar? Essa vaga é para trabalhar aqui na BDR!  Nós somos
uma empresa especializada em Recrutamento e Seleção, formada por um time

de mulheres que busca fazer a diferença! É uma vaga home office, mas
teremos alguns encontros presenciais em Florianópolis. Que perfil buscamos

para o time? Para participar do processo seletivo, você precisa ter:
 ● Ensino Superior Cursando em Psicologia, Gestão de RH, Administração ou

áreas relacionadas; 
● Habilidade com tecnologia; 

● Conhecimento em redes sociais; 
● Conhecimento em Pacote Office; 

● Interesse na área de Recrutamento e Seleção.
O que você precisa saber sobre essa vaga? 

A vaga é para atuar Home Office, porém teremos alguns encontros presenciais
na sede da BDR, na Trindade, em Floripa, então precisa ter disponibilidade

para ir até lá, ok? 
A carga horária da vaga é de 30h semanais - Das 13h às 19h - Segunda a Sexta.

 A bolsa estágio é de R$800,00 e nós também oferecemos os benefícios de:
Auxílio Home Office (R$100,00) + Folga de Aniversário + Assistência Psicológica.

 
Além disso, a gente super se compromete com o seu desenvolvimento no

estágio! Queremos crescer juntas!
 

Mais informações e inscrição:  https://www.empresabdr.com.br/vagas?id=002395



A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM
PSICOLOGIA-GESTÃO DE RECURSOS

HIMANOS

FACULDADE CESUSC Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 9301- km 10 – Trevo de Santo Antônio de Lisboa –
Florianópolis/SC – 88050-001 Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015

(DOU 02.02.2015). Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.271, de 29/11/2018 (DOU 30/11/2018)

Fase: Entre o 2° e 7° período
Empresa: Otus

Endereço: rua Delminda Silveira, n° 827, bairro Agronômica/Florianópolis
Horário: A combinar
Carga horária: 30h

Principais atividades que serão desenvolvidas: 
Auxílio nas atividades rotineiras relacionadas à motivação e bem-estar

Auxílio na elaboração de políticas básicas para auxiliar nosso time a voar cada vez
mais alto

Auxílio na área de recrutamento e seleção de início abrindo as vagas, filtrando e
passando para o responsável da entrevista

Auxílio para traçar plano para conquistar premiações no GPTW
Auxílio para pensar em ações internas e externas em datas comemorativas e

importantes no decorrer do ano
Auxílio nos grupos de clima organizacional

Auxílio no acompanhamento das tarefas gamificadas
Auxílio em dinâmicas para os colaboradores no Café Otus

Fazer orçamentos e compras conforme necessidade
Auxílio em pesquisas de mercado e participação de benchmarking

Valor da bolsa: R$1.000 + R$100 de auxílio transporte
Link para candidatura: https://forms.clickup.com/2250747/f/24nzv-

72163/2DIWZJFYQE9OZ9A090?
Possui%20algum%20conhecimento%20em%20constru%C3%A7%C3%A3o%20civil%
3F=xxxxx&Se%20considera%20uma%20pessoa%20em%20constante%20desenvolvi
mento%20profissional%3F=xxxxx&Voc%C3%AA%20estaria%20disposto%20a%20se
%20mudar%20para%20trabalhar%20presencial%20em%20Florian%C3%B3polis%2C

%20SC%3F=xxxxx 

https://forms.clickup.com/2250747/f/24nzv-72163/2DIWZJFYQE9OZ9A090?Possui%20algum%20conhecimento%20em%20constru%C3%A7%C3%A3o%20civil%3F=xxxxx&Se%20considera%20uma%20pessoa%20em%20constante%20desenvolvimento%20profissional%3F=xxxxx&Voc%C3%AA%20estaria%20disposto%20a%20se%20mudar%20para%20trabalhar%20presencial%20em%20Florian%C3%B3polis%2C%20SC%3F=xxxxx

