
  

 

 

 

Estágio na área de 

Descrição da empresa: 

Com mais de 34 anos de atuação
médio porte, uma das maiores fabricantes de sistemas de energia, estabilizadores eletrônicos 
de tensão,No-Breaks (UPS), sistemas de gestão de baterias, transformadores e quadros de 
comando e segurança da América Latina, e líder em soluções de qualidade e de segurança 
energética para aplicações de missão crítica em empresas de tod
atuação do Brasil. Além da fábrica e sede administrativa em São Paulo SP, conta com filiais em 
Blumenau SC, Curitiba PR, Goiânia
Paulo, e uma rede credenciada de assis

Descrição da vaga: 

Pré requisitos: 

 Deverá estar cursando penúltimo ou último ano do curso: Engenharia
 Conhecimento em Programação de 
 Conhecimento em Excel (
 Conhecimento em MRP

Descrição de atividades:  

Prestar suporte nas rotinas da
programação de fábrica, elaboração e controle de indicadores, recolhimento de dados 
(apontamentos diários) e lançamentos de dados em sistema.

Desejável: 

 Inglês intermediário. 
 Conhecimento ERP Microsoft Dynamics AX.
 Experiência em indústria metalúrgica.

 
Enviar currículo para debora.aquino@cmcomandos

CM Comandos Lineares Ltda
Av. Engenheiro Alberto de Zagottis, 760 

CEP: 04675-085 
PABX(11) 5696

Fax      (11) 5696
www.cmcomandos.com.br

Estágio na área de Engenharia de Produção 

Com mais de 34 anos de atuação, a CM Comandos Lineares é uma empresa 
das maiores fabricantes de sistemas de energia, estabilizadores eletrônicos 

, sistemas de gestão de baterias, transformadores e quadros de 
da América Latina, e líder em soluções de qualidade e de segurança 

gética para aplicações de missão crítica em empresas de todos os portes e áreas de 
do Brasil. Além da fábrica e sede administrativa em São Paulo SP, conta com filiais em 

Blumenau SC, Curitiba PR, Goiânia GO, Rio de Janeiro RJ e Campinas e Ribeirão 
Paulo, e uma rede credenciada de assistência técnica em todo o Brasil. 

Deverá estar cursando penúltimo ou último ano do curso: Engenharia
Conhecimento em Programação de Fábrica 

Excel (Avançado) 
MRP 

s rotinas da área de Planejamento e Controle da Produção
de fábrica, elaboração e controle de indicadores, recolhimento de dados 

diários) e lançamentos de dados em sistema. 

Inglês intermediário.  
Conhecimento ERP Microsoft Dynamics AX. 
Experiência em indústria metalúrgica. 

debora.aquino@cmcomandos.com.br  / rh@cmcomandos.com.br

CM Comandos Lineares Ltda 
Av. Engenheiro Alberto de Zagottis, 760  

085 - São Paulo - SP 
PABX(11) 5696-5000 

Fax      (11) 5696-5055 
www.cmcomandos.com.br 

 

 100% nacional de 
das maiores fabricantes de sistemas de energia, estabilizadores eletrônicos 

, sistemas de gestão de baterias, transformadores e quadros de 
da América Latina, e líder em soluções de qualidade e de segurança 

os os portes e áreas de 
do Brasil. Além da fábrica e sede administrativa em São Paulo SP, conta com filiais em 

GO, Rio de Janeiro RJ e Campinas e Ribeirão Preto, em São 

Deverá estar cursando penúltimo ou último ano do curso: Engenharia de Produção.   

Planejamento e Controle da Produção, atividades de 
de fábrica, elaboração e controle de indicadores, recolhimento de dados 

rh@cmcomandos.com.br 


