
Estagiário Business Operations - Ribeirao Preto - (RIB00001)  

Descrição 

 Sobre a Syngenta 
A Syngenta é uma empresa líder do seguimento de agricultura ajudando a melhorar a 
segurança alimentar global, permitindo que milhões de agricultores façam uso dos melhores 
dos recursos disponíveis. Através da ciência, tecnologia de ponta e soluções inovadoras de 
cultivo, os nossos 28.000 colaboradores em mais de 90 países estão trabalhando para 
transformar a maneira como as culturas são feitas. Estamos empenhados em resgatar a terra 
da degradação, reforçar a biodiversidade e revitalização das comunidades rurais. 
  
Objetivo da posição 
Suportará e apoiará as operações de Business Operation, Customer Services e BI. 
  
Responsabilidades 

 Responsabilidades chave: Implementar, coletar e tratar dados do Planejamento de 
Vendas, 

 Suporte ao Pós vendas  
 Atualização e reports de BI 

               Se reportará ao Gerente Comercial Pleno, com base no escritório Syngenta de 
Ribeirão Preto 
  
  

Qualificações 

 Cursando Administração ou Marketing Ribeirão Preto, 
 Inglês fluente para elaboração de apresentações, bons conhecimentos do pacote 

Office. 
 Iniciativa, comunicação, criatividade, relacionamento interpessoal e trabalho em 

equipe. 

 
A Syngenta oferece 

 Remuneração competitiva 
 Benefícios 
 Inúmeras possibilidades de carreira 

  
Informação adicional 
Candidatos devem ser residentes e ter todos os direitos para trabalhar no país onde a posição 
está aberta 

   

Local Principal 

BRA-Sao Paulo-Ribeirao Preto  

Link para cadastro: 
https://syngentacrop.taleo.net/careersection/brazil/jobdetail.ftl?job=RIB00001&tz=G

MT-03%3A00 

 

https://syngentacrop.taleo.net/careersection/brazil/jobdetail.ftl?job=RIB00001&tz=GMT-03%3A00
https://syngentacrop.taleo.net/careersection/brazil/jobdetail.ftl?job=RIB00001&tz=GMT-03%3A00


 

 

 

VAGA PARA ESTÁGIO NÃO REMUNERADO: 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 Atribuições: Atuar com atividades nos processos financeiros e administrativos. 

 

 

Interessados enviar currículo para: adm.carib@gmail.com 

Título: Vaga Estágio 

Fone: (16) 3626.7511 

mailto:adm.carib@gmail.com


PRINCIPAIS ATIVIDADES

Registro de documentos fiscais; emissão de NF-e; geração de 
guias; extração de informações dos sistemas e preparação de 
relatórios; validação de interface entre sistemas; separação 
de documentos para atendimento à fiscalização e apoio no 
atendimento à auditoria;

REQUISITOS

• Cursando a partir do 3º semestre de Ciências Contábeis;
• Disponibilidade de horário (9h às 16h – seg. a sexta);
• Excel intermediário.

A EMPRESA OFERECE

Salário, vale transporte, refeição interna e desconto em
produtos.

Os interessados deverão encaminhar currículo para:
curriculo@koandina.com com o assunto “Estagiário Fiscal“.

CONTRATA-SE: ESTAGIÁRIO FISCAL



 

 

 
Unidade Sertãozinho – SP 

Avenida Pedro Strini, 250, Sala 01 – Jardim Liberdade – Sertãozinho/SP – Cep.: 14.164-000  
Tels: (16) 3524-8511 |  9.9302-4996  

william.ferreira@rhf.com.br |contatoserta@rhf.com.br 

 www.rhf.com.br/william.ferreira 

VAGA DE ESTÁGIO 

ESTÁGIO  

(WEB DESIGN OU ÁREAS AFINS) 

BOLSA: R$ 700,00 + VT 

CARGA HORÁRIA: Segunda à sexta-feira 08h às 12h e das 13h às 15h 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 Criação de WebSites de clientes da Agência 

 Criação de textos para sites 

 Manutenção de sites de acordo com análise e 

estudo de público-alvo realizado pela própria 

Agência. 

REQUISITOS: 

 Cursando superior em Marketing, Publicidade e 

Propaganda ou áreas afins; 

 Residir em Ribeirão Preto-SP; 

 Ter conhecimento intermediário em informática. 

 Conhecimentos em Photoshop| Corel Draw| 

HTML| CSS| Wordpress será um diferencial. 

Interessados devem cadastrar o currículo no site: www.rhf.com.br/william.ferreira  e encaminhar para  

o e-mail: william.ferreira@rhf.com.br   

Qualquer dúvida, estamos à disposição nos telefones: (16) 3524-0474 | (16) 99302-4996 – falar com 

WILLIAM FERREIRA / TATIANA MIRANDA. 

http://www.rhf.com.br/william.ferreira
mailto:william.ferreira@rhf.com.br


Oportunidade de Estágio - 3/10/2018

RAMO DA EMPRESA
- Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos.

CURSOS
- Gestão Empresarial e Negócios;
- Tecnologia em Empreendedorismo;
- Administração - Empresas e Negócios/ Serviços/ Empreendedorismo/
Mercadológica.

REQUISITOS
- Concluir no 1° semestre de 2019 até o 1° semestre de 2023;
- Excel, Word Básico.

BENEFÍCIOS
- Bolsa Auxílio no valor de R$ 900.00;
- Auxílio Transporte;
- Recesso Remunerado;
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação.

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 14h às 19h e aos sábados das 8h às 14h,
com 1h de intervalo.
Alto da Boa Vista - Ribeirão Preto

Anote o código: 166107 e ligue para (16) 3004-6290.



Oportunidade de Estágio - 4/10/2018

RAMO DA EMPRESA
- Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos.

CURSOS
- Gestão de Empresas;
- Administração e correlatos;
- Tecnologia em Empreendedorismo.

REQUISITOS
- Concluir o curso entre o 1° semestre de 2019 até o 2° semestre de 2022.

BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$900,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Recesso remunerado;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sábado, das 8h às 14h, com 1h de intervalo.
Alto da Boa Vista - Ribeirão Preto

Anote o código: 166106 e ligue para (16) 3004-6290.



 VAGA DE ESTÁGIO 
 

01 VAGA – ESTAGIÁRIO ÁREA CONTÁBIL 

EMPRESA – PERPLAN URBANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

 

LOCAL – RIBEIRÃO PRETO/SP 

 

Descrição da Vaga: 

- O Estagiário irá prestar auxílio em toda área Contábil conhecendo toda rotina para 

obter experiência e conhecimento da profissão. 

Auxiliar, os analistas, na realização de lançamento contábeis, conciliação de contas 

contábeis, emissão de relatórios e atendimento ao cliente interno. 

 

Pré-requisitos: 

 

Estar cursando graduação na área contábil é essencial, conhecimentos em cálculos 

matemáticos, ser organizado, e possuir ainda conhecimentos nas técnicas e 

procedimentos em serviços gerais de contabilidade. 

 

Interessados – enviar o Currículo para o e-mail – rh@perplan.com.br até o dia 

10/10/2018. 

mailto:rh@perplan.com.br


1

Estágio em Administração
R$ 1.400 mensal - 30h semanais

Requisitos mínimos
Cursando administração de empresas ou cursos relacionados. Domínio 

pacote Office, familiaridade com ferramentas do G Suite,  inglês básico, 
organização, proatividade e dinamismo.

Benefícios
Além da bolsa de estágio, o estagiário terá a oportunidade de trabalhar em 
uma empresa dinâmica em crescimento, com horário flexível, profissionais 

qualificados e excelente ambiente de trabalho. 

Sobre a empresa
Phelcom é uma startup focada em criar produtos inovadores na área de IoT 

Healthcare, unindo tecnologias em Óptica, Eletrônica e Computação. 
Nossos módulos tecnológicos transformam equipamentos médicos em 

dispositivos portáteis, conectados, inteligentes e vestíveis.

Currículos
Enviar para contato@phelcom.com.br

Rua José Missali, 820 - Jardim Santa Felícia - São Carlos - SP

www.phelcom.com.br



 

 

 
Unidade Sertãozinho – SP 

Avenida Pedro Strini, 250, Sala 01 – Jardim Liberdade – Sertãozinho/SP – Cep.: 14.164-000  
Tels: (16) 3524-8511 |  9.9302-4996  

william.ferreira@rhf.com.br |contatoserta@rhf.com.br 

 www.rhf.com.br/william.ferreira 

VAGA DE ESTÁGIO 

ESTÁGIO  

(ADMINISTRAÇÃO OU ÁREAS AFINS) 

BOLSA: R$ 600,00 + VT 

CARGA HORÁRIA: Segunda à sexta-feira 09h às 12h e das 14h às 17h 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 Auxiliar nos serviços administrativos. 

 Atendimento ao cliente via redes sociais. 

 Atendimento via site da empresa 

REQUISITOS: 

 Cursando nível técnico ou superior em 

Administração ou áreas afins; 

 Residir em Ribeirão Preto-SP; 

 Ter conhecimento intermediário em informática. 

Interessados devem cadastrar o currículo no site: www.rhf.com.br/william.ferreira  e encaminhar para  

o e-mail: william.ferreira@rhf.com.br   

Qualquer dúvida, estamos à disposição nos telefones: (16) 3524-0474 | (16) 99302-4996 – falar com 

WILLIAM FERREIRA / TATIANA MIRANDA. 

http://www.rhf.com.br/william.ferreira
mailto:william.ferreira@rhf.com.br


 

 
 

Unidade Sertãozinho – SP 

Avenida Pedro Strini, 250, Sala 01 – Jardim Liberdade – Sertãozinho/SP – Cep.: 
14.164-000  

Tels: (16) 3524-8511 |  9.9302-4996  
william.ferreira@rhf.com.br |contatoserta@rhf.com.br 

 www.rhf.com.br/william.ferreira 

 

VAGA DE ESTÁGIO 

ESTÁGIO (ADMINISTRAÇÃO OU ÁREAS AFINS) 

BOLSA: R$ 800,00 

CARGA HORÁRIA: 06 HORAS DIÁRIAS 

ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 Auxiliar nos serviços administrativos. 

 Emissão de notas fiscais 

 Emissão de Boletos Bancários 

 Conferência de mercadorias 

 Auxiliar na expedição de produtos 

 Atendimento ao cliente. 

 

REQUISITOS: 

 Cursando nível técnico ou superior em 
Administração ou áreas afins; 

 Residir em Ribeirão Preto-SP; 

 Ter conhecimento básico em informática. 
 

Interessados devem cadastrar o currículo no site: www.rhf.com.br/william.ferreira  e 

encaminhar para  o e-mail: william.ferreira@rhf.com.br   

Qualquer dúvida, estamos à disposição nos telefones: (16) 3524-0474 | (16) 99302-4996 – 

falar com WILLIAM FERREIRA / TATIANA MARQUES 

http://www.rhf.com.br/william.ferreira
mailto:william.ferreira@rhf.com.br








Estagiário Marketing - (RIB00002)  

Descrição 

Sobre a Syngenta 
A Syngenta é uma empresa líder do seguimento de agricultura ajudando a melhorar a 
segurança alimentar global, permitindo que milhões de agricultores façam uso dos 
melhores dos recursos disponíveis. Através da ciência, tecnologia de ponta e soluções 
inovadoras de cultivo, os nossos 28.000 colaboradores em mais de 90 países estão 
trabalhando para transformar a maneira como as culturas são feitas. Estamos 
empenhados em resgatar a terra da degradação, reforçar a biodiversidade e revitalização 
das comunidades rurais. 
  
Objetivo da posição 
Suportará Diretor e Gerente de Marketing, na elaboração de apresentações, produção de 
conteúdo, mídias e eventos. Base no escritório Syngenta de Ribeirão Preto. 
  
Responsabilidades 

 Suportar planejamento de marketing e campanhas do PB, responsável por 
Branding, organização de eventos, gestão de mídias sociais, produção de 
conteúdo e Plano de Comunicação 

 Desempenhará as funções atreladas a área de marketing, com interface com time 
de Marketing de São Paulo e da Unidade Leste 

 

Qualificações 

 Cursando Administração ou Marketing = Ribeirão Preto, 
 Inglês fluente para elaboração de apresentações, bons conhecimentos do pacote 

Office. 
 Iniciativa, comunicação, criatividade, relacionamento interpessoal e trabalho em 

equipe. 

A Syngenta oferece 

 Remuneração competitiva 
 Benefícios 
 Inúmeras possibilidades de carreira 

  
Informação adicional 
Candidatos devem ser residentes e ter todos os direitos para trabalhar no país onde a 
posição está aberta 
   

Local Principal 

BRA-Sao Paulo-Ribeirao Preto 
 

 
Link para cadastro:  

https://syngentacrop.taleo.net/careersection/brazil/jobdetail.ftl?job=RIB00002&tz=GMT-03%3A00 

 

https://syngentacrop.taleo.net/careersection/brazil/jobdetail.ftl?job=RIB00002&tz=GMT-03%3A00
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