
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 
 

A Sascar é uma empresa do Grupo Michelin e atua no mercado nacional há mais de 16 anos. Seu negócio 

é especializado em entregas de soluções para gestão de frotas e monitoramento de veículos e cargas, 

também acompanhando o consumo de combustível, velocidade, dirigibilidade, rotas e trajetos, reduzindo 

custos e aumentando a lucratividade de seus clientes.  

 

Com uma taxa de crescimento consistente nos últimos anos, de mais de 20%, muito acima da evolução 

do PIB, a empresa investiu nos últimos anos cerca de 40 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias. Em 2013, foi eleita pelos associados da NTC & Logística como a melhor prestadora 

de serviços de monitoramento do mercado brasileiro.  

 

Assim como a paixão pela inovação é a sua origem, a paixão que cada colaborador coloca em seu trabalho 

é fundamental para ampliar o sucesso da Sascar – e construir seu futuro. É por isso que a empresa busca 

atrair e desenvolver pessoas talentosas, otimistas e com foco em resultados.  

 

Venha fazer parte dessa empresa que desperta o melhor em você e tem como pilares: DESAFIO, 

RESULTADO, RECONHECIMENTO e COLABORAÇÃO. 

 

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OU MECÂNICA 
 

Atribuições: 
- Acompanhar e desenvolver atividades na área de Engenharia, envolvendo a elaboração de projetos e 
documentações técnicas, aplicações de testes em produtos e controle de manutenção. 
- Desenvolvimento de manuais, chicotes, jigas de testes e softwares para teste. 
- Elaboração de requisições de compras da Engenharia. 
- Levantamento de lista de materiais (BOM). 
- Participação no desenvolvimento de documentações técnicas de novos produtos / soluções e 
participação de homologações de novas soluções. 
  
Formação: 
Cursando penúltimo ano dos cursos de: Engenharia Elétrica ou Mecânica. 
 
Conhecimentos: 
- Pacote Office avançado. 
- Inglês avançado. 
- Linguagem de programação (desejável). 
- Eletrônica Digital e Analógica (desejável). 
- Tecnologias embarcadas (microcontroladores) (desejável). 
- Ferramentas de layout e equemáticos (desejável). 
 
Benefícios: 
- Bolsa auxílio. 
- Assistência Médica e Odontológica. 
- Vale Refeição. 
- Vale Transporte. 
- Desconto na compra de Pneus Michelin. 
 
Horário do Estágio: De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 (1 hora de almoço) 
 
Local de Trabalho: Barueri – Alphaville (possuir fácil acesso a região). 
 
Os candidatos interessados deverão encaminhar o CV para o e-mail: luana.eitelberg@sascar.com.br com 
a pretensão de bolsa auxílio. 

mailto:luana.eitelberg@sascar.com.br

