
VAGA DE ESTÁGIO TÉCNICO DE DRONES 
A Futuriste Tecnologia, empresa reconhecida por seus treinamentos e serviços com 
Drones está selecionando um ESTAGIÁRIO (A) para a área TÉCNICA DE DRONES. 
Trabalhar na Futuriste possibilitará ao interessado desenvolver sua carreira se 
envolvendo em um mercado inovador e encantador: o mercado de Drones. Somos 
uma empresa jovem, com excelente ambiente de trabalho e você com certeza sentirá 
orgulho de fazer parte do nosso time. As atribuições do(a) estagiário(a) serão:  

 Desenvolver acessórios de Drones na impressora 3D 
 Realizar manutenção, testes e limpeza nos Drones 
 Administrar, organizar e fazer pedido do estoque de peças  
 Colaborar com desenvolvimento de novos projetos 
 Preencher documento de entrada e saída de Drones 
 Fazer o atendimento de clientes para manutenção: orçamentos, contatar 

clientes para retirada e entrega presencial dos Drones 
 Organizar equipamentos para cursos 
 Atualizar firmware equipamentos de vendas e da Futuriste 
 Revisar equipamentos da Futuriste 
 Analisar logs para garantia da Futuriste 
 Auxiliar no registro dos Drones na ANAC  
 Verificação de checklist de aulas e serviços  

  

Necessário: Para trabalhar em uma startup o(a) candidato(a) deve ser muito 
dinâmico(a) e proativo(a). Importante ter boa comunicação (escrita e verbal), bom 
relacionamento interpessoal, ser organizado (a) e ter muita vontade de aprender. O(a) 
candidato(a) deve estar até no máximo um ano de sua formação (o estágio deve 
acontecer no mínimo um ano) nas áreas: MECATRONICA, MECANICA, 
ELETRONICA, ENGENHARIA, AUTOMAÇÃO OU SIMILAR. 

Horário: De Segunda a Sábado das 9 às 15hs (30 horas semanais - No caso do aluno 
ter aula aos sábados podemos rever os horários nesse dia) 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Seguro de vida, Cursos para 
desenvolvimento de carreira, Grandes chances de efetivação. 

Salário: R$1.000,00 /mês 

Forma de contratação: Estágio com contrato firmado na instituição de ensino 

Local da Vaga: Ipiranga - São Paulo, SP 

Email: Rh@futuriste.com.br 
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