
ART METAL ESTRUTURA METÁLICAS 
ESTÁGIO NO TIME DE ENGENHARIA 

 
 
A Art Metal: 
Nossa empresa atua há 35 anos na fabricação e montagem de estruturas metálicas e está               
localizada no Bairro Honório Fraga em Colatina, próximo à UNESC. Atendemos todo o             
estado do Espírito Santo e região. Conheça mais sobre a Art Metal em www.artmetal.ind.br 
 
O que buscamos: 
Buscamos uma pessoa incrível para estagiar no time de engenharia auxiliando no            
planejamento e gestão de projetos, ou seja, na gestão da fabricação e montagem das              
nossas obras. Para fazer parte do nosso time a pessoa precisa de dedicação para              
trabalhar em equipe, vontade de fazer acontecer, ter capacidade de receber feedbacks e             
vontade de melhorar sempre!  
 
Inscreva-se no Processo Seletivo se você:  

- Está cursando Ensino Superior em Engenharia ou Arquitetura 
- Está cursando Ensino Técnico em Edificações 
- Busca autonomia e aprendizado diariamente 
- Sabe se organizar para atender as demandas e prazos 
- Entende que pessoas são complexas então atuará em um ambiente complexo 
- É uma pessoa orientada a dados e resultados e entende que achismo não vale nada 
- Tem disponibilidade para estágio de 07h às 14h com 1 hora de intervalo 
- Conhecimento em Microsoft Excel é um diferencial 
- Conhecimento em Microsoft Project é um diferencial 
- Conhecimento em AutoCAD ou outros softwares equivalentes é um diferencial 

 
Seu trabalho consistirá em:  

- auxiliar no controle diário da fabricação de estruturas metálicas do projeto que 
estiver envolvido 

- auxiliar na gestão dos projetos que estiver envolvido 
- auxiliar na elaboração de detalhamento de projetos para fabricação de estruturas 

metálicas 
- acompanhar e atualizar os indicadores da área para atender aos clientes internos 
- participar das rotinas de planejamento estratégico da empresa 

 
O que oferecemos:  

- Contrato de estágio com duração de 3 meses, podendo ser aditivado 
- Jornada diária de 6 horas 
- Bolsa Estágio de R$1000,00 
- Vale Transporte 

 
Etapas do Processo Seletivo: 
1ª Etapa: Envie para glicia@artmetal.ind.br o seu currículo em PDF e também uma 
descrição do porque você é pessoa perfeita para a vaga :) Início do Estágio: 02/03/2020 

http://www.artmetal.ind.br/
mailto:glicia@artmetal.ind.br

