
  
    

SAP – Multinacional alemã de tecnologia, líder global em software de gestão de 
processos, contrata: 
  
Vaga: Estagiário Área Jurídica 
Área: Legal Department 
Local: São Paulo 
  
  
Descrição  
  
O Departamento Jurídico é uma área dinâmica que possui interação com diversas áreas da empresa como Compras, Marketing, RH  Finanças e 
principalmente a área de Vendas.  
Isto faz com que os profissionais que atuam nesta área adquiram visão de negócio, pensamento estratégico e ação rápida frente às questões 
que se apresentam a cada movimento da empresa. 
Este ambiente de negócios dinâmico, cheio de surpresas e desafios, que faz com que estes profissionais, atuando dentro dos limites éticos e 
legais, sejam criativos, flexíveis e inovadores; tendo como recompensa única de verem os produtos dos projetos em que trabalharam serem 
vendidos para todas as maiores empresas do Brasil e do mundo. 
  
Principais Responsabilidades 
  
Neste projeto o estagiário terá a oportunidade de trabalhar com: 
  

•          Avaliação e análise de documentos societários, 
•          Acompanhar execução do contencioso corporativo 
•          Demais assuntos correlatos ao dia-a-dia da rotina corporativa 
•          Enfoque em Direito Empresarial, Administrativo, Direito Civil e Processual Civil. 

  
Qualificações 
  

•          Cursando Direito entre o 3º e o 8º semestres 
•          Fluência em inglês / espanhol desejável 
•          Conhecimento avançado em pacote MS-Office (principalmente Excel e Power Point) 

  
Enviar currículo para amanda.mello@sap.com com o título “Vaga de Estágio em Direito” 
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SAP – Multinacional alemã de tecnologia, líder global em software de gestão de processos, contrata: 
  
Vaga: Estagiário de Projetos 
Área: RH  
Local: São Paulo 
   
Descrição  
  
Estagiar na área de Gestão de Projetos Regionais em Recursos Humanos, a fim de aprender todo ciclo de gestão de projetos e programas, 
desde criação, implementação e análise do impacto – sejam projetos globais a serem cascateados na América Latina ou projetos regionais a 
serem executados nos países da América Latina.  
  
Principais Responsabilidades 
  
Neste projeto o estagiário terá a oportunidade de trabalhar com: 
  

• Scope Management - Assist with project coordination, planning and management as well as early escalations 
• Schedule Management - Capture project matrix and ensure they are clearly communicated to the project management team 
• Cost Management - Assist the project or program PMO as needed 
• Resource Management - Assist the project or program PMO as needed 
• Integration Management - Proactively notify all deliverables and follow up on action items 
• Risk and Issue Management - Assist the project or program PMO as needed 
• Communication and Change Management - Assist the project or program PMO as needed 

• Quality Management - Assist the project or program PMO as needed 
  
Qualificações 
  

• Estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Gestão de Projetos, ou cursos relacionados com possibilidade de estagiar de 1 
até 2 anos 

• Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (horário flexível)  
• Inglês avançado/espanhol desejável   
• Excel avançado – habilidade de ler e interpretar métricas  
• Liderança, proatividade e senso de urgência 

  
Enviar currículo para amanda.mello@sap.com com o título “Vaga de Estágio em Projetos”  
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SAP – Multinacional alemã de tecnologia, líder global em software de gestão de 
processos, contrata: 
  
Vaga: Estágio Rotativo Finanças 
Área: Financeiro 
Local: São Paulo 
  
  
Descrição  
  
Em Finanças há um programa rotativo de estagiários, onde as áreas de Controladoria, Contratos, Folha de pagamento, 
Reconhecimento de Receita e Tesouraria. 
  
Principais Responsabilidades 
  
Neste projeto o estagiário terá a oportunidade de trabalhar com: 
  

• Ter uma visão holística da Área Financeira; 
• Entender processos em Finanças e executar atividades rotineiras da área; 
• Avaliar e analisar dados Financeiros e Contábeis; 
• Contribuir para a execução de atividades simples a complexas, de acordo com a evolução e curva de aprendizado do 

estagiário. 
  
Qualificações 
  

• Cursando Administração, Economia, Contabilidade ou cursos relacionados 
• Inglês avançado / espanhol desejável 
• Conhecimento avançado em pacote MS-Office 

  
Enviar currículo para amanda.mello@sap.com com o título “Vaga de Estágio em Finanças” 
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SAP – Multinacional alemã de tecnologia, líder global em software de gestão de processos, contrata: 
  
Vaga: Estagiário Marketing 
Área: Marketing 
Local: São Paulo 
   
Descrição  
  
The Business Management Office (BMO) organization is responsible for: providing strategic guidance to all Marketing, supporting cross 
processes (shared services to the Market Units), establishing and keeping standards aiming the resource usage optimization and compliance, 
and also collaborating for a fact-based decision making process. 
 
This BMO intern will be part of the shares services team, whose main responsibility is support Marketing campaign execution from systems 
and processes perspectives in order to allow the campaign managers to focus on demand generation and maturation core activities. The intern 
will have a significant understanding of many Marketing functions by supporting the campaign cycle, from planning, to execution, and 
performance reporting. 
  
Principais Responsabilidades 
  
Neste projeto o estagiário terá a oportunidade de trabalhar com: 
  

• Reporting using SAP systems such as CRM and SRM 
• Additional reporting with Excel 
• Support to budget control: shopping cart creation, PO follow-up, pending invoices tracking, and forecasting 
• Campaign creation and maintenance in CRM, including support to campaign managers 
• Update information in the systems  

  
Qualificações 
  

• Studying Business Administration, Finance, or Marketing 
• Fluency in English, Spanish is a plus 
• Good oral and written communication skills 
• Proficiency in Microsoft Office, especially Excel  
• High commitment to deadlines and quality 
• Teamwork   

  
Enviar currículo para amanda.mello@sap.com com o título “Vaga de Estágio em Marketing” 
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