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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

VAGA DE ESTÁGIO Estágio em RH 
- Recrutamento e Seleção - Florianópolis Onde você vai trabalhar? Essa vaga é para

trabalhar aqui na BDR! 
 

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.
 Será muito legal se você tiver realizado cursos onlines na área de Recrutamento e

Seleção. Embora a gente vá te dar todo um treinamento, esses cursos facilitarão muito o
seu processo de aprendizado, por isso a gente adora! <3 

Qual será o seu desafio? 
Você vai trabalhar diretamente em contato com as pessoas candidatas, buscando

aquele match perfeito entre profissionais e empresas! Suas responsabilidades serão: ●
Atrair e prospectar talentos para as vagas, por meio de divulgação e hunting; ● Auxiliar
no processo de seleção de candidatos por meio de triagem de currículos e contato com

profissionais, avaliando competências técnicas e comportamentais de acordo com a
vaga; ● Agendar etapas de processos seletivos; ● Realizar atendimento telefônico aos

profissionais para esclarecer dúvidas. 
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 - Segunda a Sexta - Horário Flexível. A bolsa

estágio é de R$800,00 e nós também oferecemos os benefícios de: Auxílio Home Office
(R$100,00) + Bonificação por metas atingidas + Folga de Aniversário + Assistência

Psicológica. Além disso, a gente super se compromete com o seu desenvolvimento no
estágio! Queremos crescer juntas! 

 
CADASTRE-SE NO LINK: https:/www.empresabdr.com.br/vagas?id=002219

 


