
Coloque trabalho em equipe, 
aprendizado e inovação no 
seu dia a dia.

Venha fazer parte
do time da Insoft4.



Com mais de 16 anos de atuação, a Insoft4 é uma 

empresa de sistemas, tecnologia e serviços, 

desenvolvedora de uma das principais soluções 

de ponto eletrônico do mercado, o Ponto Soft. 

Além disso, a Insoft4 oferece soluções completas de 

hardware e software para controle de frequência, 

acesso e gestão de terceiros. 

Seus sistemas atendem desde grandes empresas do 

cenário nacional, até médias e pequenas, atuando 

com eficiência em diversos segmentos do mercado, 

devido a escalabilidade e customização de suas soluções.

SOBRE A INSOFT4



Talentos Insoft4 é um Programa de Estágio voltado para captar e 

desenvolver futuros talentos, oferecendo oportunidades de capacitação 

e desenvolvimento de carreira para jovens profissionais da área de 

Tecnologia da Informação.

∞ Oferecer oportunidade de formação continuada aos estudantes de 
cursos técnicos da área de informática;

∞ Possibilitar o engajamento de novos talentos na empresa;

∞ Oferecer capacitação prática aos estagiários, através da parceria da 
Insoft4 com escolas técnicas locais;

∞ Proporcionar um ambiente profissional, onde o estudante possa 
colocar em prática os conteúdos aprendidos durante sua formação.

O PROGRAMA

OBJETIVOS



• 2 vagas de Estágio em Suporte Técnico: 
1 para o período da manhã, e 1 vaga para o período da 
tarde;

• Carga horária de 4 horas diárias;

• Bolsa Auxílio no valor de R$ 485,00 
+ Vale Transporte;

• Duração do estágio: 6 meses;

• Período: 04/04/2016 até 07/10/2016.

• Estar necessariamente matriculado 
e realizando o Curso Técnico em 
Informática;

• Ter conhecimento básico em Lógica 
de Programação e Banco de Dados;

• Ter muita vontade de aprender e 
compartilhar conhecimentos;

• Dedicação e comprometimento 
com a função;

• Paixão por tecnologia e novos 
desafios.

O QUE O PROGRAMA
PROPORCIONA

O QUE ESPERAMOS
DE VOCÊ



Abertura e divulgação do Programa de Estágio;    
Análise de currículos e triagem dos candidatos;

Entrevista individual com 
candidatos pré-selecionados;

Finalização do processo com definição 
dos aprovados e comunicação aos 
selecionados;

Contratação dos estagiários 
e início do estágio.

COMO FUNCIONA A SELEÇÃO?

O processo de seleção do Programa Talentos Insoft4 
funcionará da seguinte forma:

15/02 até 10/03

11/03 até 18/03

28/03

04/04



1. Fase de Integração: Apresentação da empresa, do manual 
do Estagiário e local de estágio;

2. Apresentação dos produtos da empresa: Treinamento 
Ponto Soft - Express e Enterprise;

3. Fase de Treinamentos: Sobre equipamentos e 
Treinamento Sistema Gerencial (ERP);

4. Fase de Produção: O estagiário assume o local de 
estágio para realização das atividades de Suporte Técnico;

5. Capacitação em ferramentas de desenvolvimento de 
sistemas;

6. Fase de avaliação de desempenho e relatório de estágio.

FUI SELECIONADO, E AGORA?



Venha fazer parte do time onde profissionais experientes e jovens 
iniciantes trabalham juntos, dividindo conhecimentos e experiências, 
em um ambiente descontraído, na busca dos melhores resultados.

Envie seu currículo até 10/03/2016 para: 
rh@insoft4.com.br com o assunto: “Talentos Insoft4”. 

E aguarde nosso contato.

ENTÃO,
BORA ESTAGIAR CONOSCO?

INSCRIÇÕES

Há mais de 16 anos desenvolvendo 
sistemas inteligentes para recursos humanos.
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