
 

ESTAGIÁRIO NÍVEL TÉCNICO 
Vaga para a Coordenação Segurança Trabalho 

 
 

REQUISITOS: 

 Estar cursando o Curso Técnico Em Segurança do Trabalho; 

 Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook); 

 Documentação que comprove a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada, se PCD. 
 
DADOS SOBRE O ESTÁGIO: 

 Quantidade de vagas: 3 (três); 

 Duração do Estágio: até 12 meses; 

 Horário de estágio: 6 horas diárias (os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar no período 
diurno, a partir das 8h); 

 Atividades que serão realizadas pelo Estagiário: participar de treinamento sobre Ferramentas e 
Procedimentos de Segurança do Trabalho da Veracel e tomar ciência das rotinas operacionais; realizar 
visitas às estruturas da Veracel a título de reconhecimento; acompanhamento das atividades 
operacionais das áreas Industrial e Florestal; realizar atividade de campo como inspeção de rotina; 
check-list; aplicar APA – Análise Prevencionista da Atividade; participar de DDS – Diálogo Diário de 
Segurança; aplicar ferramentas proativas de segurança (RQA – Registro de Quase Acidente, Observação 
de Segurança, APS – Ação Preventiva de Segurança); suporte nos acompanhamentos do PPRA - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; análise de risco; participar de Reuniões da CIPA – 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; suporte à Gestão de Segurança do Trabalho no 
lançamento de Indicadores de Desempenho em Segurança; participar de Integração  de Novos 
Colaboradores e treinamentos; emitir relatórios; controles; realizar arquivos,  apresentações e outros. 

 Oferecemos bolsa-auxílio, transporte e alimentação (almoço). 
 
LOCAL DE TRABALHO: 

 Fábrica da Veracel e Núcleo Florestal - Eunápolis – BA 
 
Aos interessados, cadastrar currículo até o dia 26/05/2017, acessando o site 
www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção: Conheça as nossas vagas => Clique no título para abri-
la e terá o acesso para candidatar-se. A candidatura às vagas, só é possível após o cadastro de suas 
informações no site.  
 
Atenciosamente. 
  
Gerência de Desenvolvimento Humano Organizacional – Recrutamento e Seleção 

http://www.vagas.com.br/veracel

