
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
PSICOLOGIA 

 
 

A Kyte é uma startup que nasceu em Florianópolis, mas atualmente está com o time 
todo distribuído, principalmente em Florianópolis e São Paulo.  

 
Quem procuramos 

Nós queremos investir em jovens talentos, para que a nossa liderança trabalhe em 
seu desenvolvimento, formando assim, nossos futuros líderes e especialistas.  

 
Para nos ajudar a crescer, queremos alguém com muita vontade de aprender. 

Buscamos um talento que ame desafios, colaboração, tecnologia e 
principalmente PESSOAS! 

 
O que você irá fazer: 

 Auxiliar em todo o processo de atração e seleção de talentos; 
Hunting, alinhamento do perfil de candidatos, agendamento de entrevistas e 

feedbacks. Participará de entrevistas dando suporte ao Recruiter, auxiliará nos 
processos burocráticos de admissão e ações internas. 

 
Você precisa ter: 

 Estar cursando Psicologia, Recursos Humanos ou áreas correlacionadas a partir 
do 3º semestre; 

 Ser apaixonado por gente e cultura; 
 Perfil organizado, proativo, comprometido, criativo e responsável; 

 Muita atenção a prazos. 
 

Seria legal você ter: 
 Inglês intermediário; 

 Noções de rotinas de Recrutamento e Seleção; 
 Conhecimentos de Excel; 
 Agilidade na apuração. 

 
O que oferecemos: 

 Bolsa Auxílio atrativa; 
 Trabalho flexível, podendo ser 100% remoto ou híbrido entre remoto e presencial 

em coworkings (6h/dia); 
 Vale-transporte Flexível - nos avise quando for para o escritório e o meio de 

transporte que irá utilizar (até R$20,00 por dia) 
 Auxílio Home Office (R$ 150,00/mês); 



 Equipamentos - Iremos fornecer todos os itens para tornar o seu home office 
adequado e saudável (desde o notebook, até mesa e cadeira se necessário);  

 Day off para o seu aniversário; 
 Happy Hour Virtual, uma sexta-feira por mês (R$25,00); 

 Gympass; 
 Plano de Saúde; 

 Plano Odontológico; 
 Cartão multi-benefícios: 

 Vale-refeição ou alimentação: R$ 600,00; 
 

 
Para inscrição https://kyte.breezy.hr/p/d6d6b91282f5-estagiario-a-de-rh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 

https://kyte.breezy.hr/p/d6d6b91282f5-estagiario-a-de-rh

