www.comunidadeempodera.com.br

PROCESSO SELETIVO White Martins - Belo Horizonte/MG:
Programa de Estágio
Prazo inscrição: 15/jan
Para participar:
1. Cadastre-se na plataforma Empodera! (www.comunidadeempodera.com.br);
2. Submeta o seu currículo na nossa plataforma e atualize seus dados de cadastro com
todas as informações em "Minha Conta";
3. Acesse a aba de "Processos Seletivos" e clique no botão "Participar".

Para ter um bom desempenho neste processo seletivo recomendamos:
1. Assista as trilhas de conhecimento da Empodera!
2. Acompanhe as dicas de preparação enviadas por e-mail e redes sociais
SOBRE A OPORTUNIDADE
Estágio White Martins – Recursos Humanos
Prazo para inscrição: 15/janeiro
Requisitos:
Podem participar estudantes com formação para julho ou dezembro de 2019,
Cursos: Administração e Economia.
Inglês será um diferencial, mas não é eliminatório.
Requisitos Desejáveis ao Estagiário:
Adaptabilidade, resiliência e postura aberta ao aprendizado.
Horário: a combinar
O horário do estágio a ser definido tem que estar de acordo com a grade de
horário na faculdade.

Gerando oportunidade para gente boa, levando diversidade.

www.comunidadeempodera.com.br
ATIVIDADES








Estudo e compreensão da estrutura organizacional de toda a empresa;
Conhecer fluxo processos de Recrutamento & Seleção, Remuneração,
Administração Pessoal, Relações Trabalhistas e Sindicais;
Elaboração, produção e crítica de relatórios gerenciais para tomadas de
decisão;
Elaboração de apresentações em PPT;
Atuação em atividades de Desenvolvimento Organizacional
desenvolvidos pelo setor;
Conhecimento e aplicação de todo sistema de TI utilizado pela
organização necessária para o desenvolvimento das atividades de RH;
Otimizar recursos em busca da produtividade e resultados em RH.

Ao ler e concordar com os termos deste Regulamento, o candidato se
compromete a:


Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da inscrição;

As etapas do processo são:




Testes online;
Entrevista via Skype;
Entrevista com o Gestor.

Para ter acesso aos testes online, o candidato deverá aguardar o resultado da triagem
dos inscritos.
O candidato será informado por e-mail caso seja reprovado ou aprovado para as
demais etapas.
O candidato que não realizar a prova no prazo determinado na mensagem de
convocação será considerado desistente e, portanto, reprovado no processo.

Vem com a gente,
Empodera

Gerando oportunidade para gente boa, levando diversidade.

