
Estágio na área de Planejamento (PCP) – Eastman Chemical do 
Brasil 

 

Eastman é uma multinacional americana de especialidades químicas, que produz uma ampla 
gama de materiais avançados, aditivos e produtos funcionais, especialidades químicas e fibras, 
que são encontrados em produtos utilizados pelas pessoas todos os dias. Líder em diversos 
mercados em que atua, estamos focados na entrega de soluções inovadoras e tecnológicas, 
mantendo ao mesmo tempo seu comprometimento com a segurança e a 
sustentabilidade. Nossa presença é global e atendemos clientes em aproximadamente 100 
países ao redor do mundo. 

Remuneração: 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00  

1 vaga: São Paulo - SP (1) 

Dados da vaga: 

Graduação:Estar cursando no minimo o 2ºano superior em Engenharia Mecânica; 
Produção ou Materiais. Autonomia para estagiar por 2 anos. 

Idiomas:Inglês fluente é mandatório. Espanhol desejável. 

Beneficios: Vale Vale Transporte; Vale Refeição; Assistência Médica; Assistência 
Odontológica; Seguro de vida e Horário Flexível. 

Local de Trabalho: Região da Zona Sul de São Paulo 

Atividades a ser desenvolvidas:Identificar e resolver conflitos relativos a disponibilidade 
de material, disponibilidade de importação afim de atender as datas de entrega dos pedidos 
conforme acordado com os clientes;Entender as restrições e os principais gargalos das áreas de 
produção, manutenção, qualidade e logística das outras regiões. Manter interface com os 
contatos das áreas afins e de outras regiões e tomar ações corretivas no planejamento quando 
necessário;Programar os itens que serão importados, acompanhar e controlar diariamente o 
andamento das importações versus o programado;Gerenciar os níveis de inventário por item e 
formulação, controlar o estoque de material bloqueado e e giro de materiais de acordo com os 
objetivos corporativos, tomando ações corretivas quando necessário; 

Manter no sistema os parâmetros de programação atualizados, revisá-los e gerenciá-los afim de 
tratar todas as mensagens de exceção gerados pelo sistema;Gerenciar o estoque no centro de 
distribuição da Argentina, tratar todas as mensagens de exceção geradas e programar a 



exportação dos materiais conforme necessidade de vendas local; Informar customer services, 
sales representative e outras plantas quando não for possível atender às datas previamente 
acordadas; 

 
Enviar CV para: gvicente@eastman.com 


