
ÁREA/ LOCAL CURSO DE GRADUAÇÃO DEFINIÇÕES DAS VAGAS

Operações Logísticas

Barueri, Louveira e 

Interior de SP (cidades 

a definir)     *Existe a 

possibilidade da 

expansão dessas áreas 

em diversos Estados do 

Brasil

Gerenciamento de 

Projetos

Campinas

Informática 

Campinas

Soluções Logísticas

Campinas

Financeiro

Campinas

Recursos Humanos

Interior de SP (cidade a 

definir)

Facilities

Interior de SP (cidade a 

definir)

Qualidade

Louveira

Operações de 

Transportes

Barueri, Louveira e 

Campinas

Atuação direta nas operações de transportes, 

conhecendo os processos e todas as atividades 

envolvidas, buscando melhorias nos processos 

através da análise e projetos.

Atuação juntamente com a área de 

Desenvolvimento de Negócios no desenho das 

melhores e mais eficientes soluções logísticas para 

o cliente tanto para novos clientes quanto para 

clientes atuais.

Todos os cursos.

Área responsável por garantir as boas práticas de 

governança corporativa, visando mitigar os riscos 

(Controlling) e direcionar a companhia nas 

tomadas de decisões (Business) para garantir o 

crescimento sustentável no longo prazo, através da 

maximização dos lucros.

Área suporte para o negócio que tem como 

responsabilidade garantir que as melhores práticas 

e os programas corporativos sejam aplicados em 

todos as operações e que as leis sejam cumpridas 

corretamente, pensando no respeito as pessoas e 

resultados.

Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Psicologia, 

Pedagogia e todas as Engenharias. 

Todas as Engenharias.
Atuação em todas as áreas de facilities e 

desenvolvimento de projetos a campo.

Administração e todas as  

Engenharias. 

Área responsável pela Qualidade, Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do Trabalho, a fim de 

proporcionar um ambiente favorável de trabalho.  

Administração e todas as 

Engenharias 

Atuação direta nas operações de armazenagem do 

setor, conhecendo os processos, áreas do armazém 

buscando melhorias nos processos através de 

estudos e desenvolvendo projetos.

Todos os cursos relacionados à 

Informática: Engenharia da 

Computação, Ciências da 

Computação, Sistemas de 

Informação etc.

Área responsável por desenvolver e implantar 

sistemas informatizados dimensionando requisitos 

e funcionalidades do sistema, além de garantir a 

manutenção dos sistemas e suporte de hardware e 

software de toda Operação.

Administração, Ciências Econômicas, 

Ciências Contábeis, Farmácia, 

Estatística, todas as Engenharias e 

todos os cursos relacionados à 

Informática: Engenharia da 

Computação, Ciências da 

Computação, Sistemas de 

Informação etc.

Área responsável pelo gerenciamento de projetos 

de implementação de novos negócios e projetos 

internos (melhorias operacionais, transferência de 

operações, implementação ou substituição de 

sistemas e financeiros).

Todos os cursos.

Todas as Engenharias.


