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  Pelotas, outubro de 2019 

 

 Este documento tem a finalidade de divulgação da abertura de 02 vagas de estágio remunerado de 20 

horas semanais para os cursos de arquitetura e/ou engenharia civil em canteiro de obras da Solum Construtora. 

Abaixo listamos as informações para o processo de seleção.    

  

ESCOPO DO ESTÁGIO: 

• Acompanhamento da fase de supra estrutura, redes e acabamentos de uma obra de parede de concre-

to do MCMV Faixa1,5/2 no Bairro Fragata, Avenida Pinheiro Machado N°1501, empreendimento Solar 

Pinheiros (site: www.solumconstrutora.com.br).  

 

ATIVIDADES: 

• Participação em projetos de melhoria; 

• Participação em projetos de sustentabilidade; 

• Controle tecnológico de concreto; 

• Acompanhamento do planejamento de obra (curto, médio e longo prazo); 

• Revisão, controle e ASBUILT de projetos; 

• Revisão de instruções de execução de serviços e check-list de inspeção de qualidade dos serviços, assim 

como realização das inspeções, treinamento de mão de obra e preenchimento dos documentos de con-

trole de qualidade; 

• Acompanhamento das rotinas do PBQP-H e rotinas administrativas que se façam necessárias.  

 

REQUISITOS: 

• Ter período de 02 anos de estágio; 

• Preferencialmente estar cursando do quinto ao sétimo semestre; 

• Ter disponibilidade para trabalho em turnos de 20 horas semanais sendo manhãs das 08:00 às 12:00 

segunda a sexta ou tardes das 13:30 às 17:30 de segunda a sexta; 

• Ser pró-ativo, disciplinado e interessado em aprender e se desenvolver, ser pontual e compromissado; 

 

REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: 

• Remuneração de R$650 (seiscentos e cinquenta reais por mês) e vale transporte; 

• 20 horas semanais (manhãs 08:00-12:00 ou tardes 13:30-17:30 de segunda a sexta); 

• O estagiário será avaliado nos 30/60 primeiros dias. Se aprovado continuará com o estágio, sendo reno-

vado a cada 06 meses de acordo com o interesse entre as partes. 

SELEÇÃO: 

 A seleção será feita nas etapas de análise curricular. Os currículos que passarem na primeira triagem 

serão chamados para uma entrevista. Os aprovados serão contatados pela empresa. Interessados enviar os e-

mails para : rh.solumconstrutora @gmail.com  

 

Att,  

Solum Construtora 

mailto:atendimento.solum@gmail.com

