A Abbott é uma empresa que oferece oportunidades iguais para todos. Partindo desse
princípio, todas as nossas vagas são também elegíveis para Pessoas com Deficiência.
Empresa global de cuidados para saúde, dedicada à melhoria da qualidade de vida por meio
do desenvolvimento de produtos e tecnologias que ampliam os limites do cuidado com a
saúde. Com um portfólio de produtos fundamentados na ciência, incluindo as áreas
diagnósticos, dispositivos médicos, nutricionais e farmacêuticos estabelecidos.
Presente no Brasil há 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor
acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos
cuidados para a saúde em todo o país.

Estagiário Técnico (Engenharia Biomédica)
Mais saúde e vida para as pessoas!
Na Abbott, estamos comprometidos a ajudar você a viver da melhor maneira possível, por
meio do poder transformador da saúde. Por mais de 129 anos, apresentamos ao mundo
produtos e tecnologias inovadores - em nutrição, diagnóstico, dispositivos médicos e
medicamentos de marca -, criando mais possibilidades, para mais pessoas, em todas as
fases de suas vidas. Hoje, somos 94 mil colaboradores, em mais de 150 países, trabalhando
para ajudar as pessoas a viver mais e melhor.
Atividades
Atuar na divisão de Eletrofisiológica e Controlo do Ritmo Cardíaco, aprimorando o
conhecimento sobre a profissão e adquirindo experiência.
Acompanhar procedimentos de eletrofisiológica (estudos e ablações), implantes e trocas de
marcapassos, desfibriladores e ressincronizadores. Assegurar o entendimento correto dos
conteúdos dos treinamentos.
Auxiliar na elaboração de processos de registros de produtos fabricados e comercializados
pela Abbott, bem como nos processos de revalidações de registros de produtos junto ao
Ministério da Saúde.
Auxiliar na tradução e revisão de documentos sobre produtos fabricados e ou
comercializados pela Abbott.
Participar ativamente de todas as sessões de treinamento requisitadas.

Quem pode se candidatar?
Estudantes dos cursos de Engenharia Biomédica
Com inglês: Intermediário/Avançado
E previsão de formação em Dez/2018 ou Dez/2019.
Como o processo seletivo é composto?
1.
2.
3.
4.

Inscrição
Entrevista/Dinâmica com RH
Entrevista com gestor
Processo admissional

Enviar currículo para o e-mail: beatriz.pini@abbott.com
Local de trabalho: São Paulo (Av Paulista)
Se inscreva e venha ter a experiência de conhecer mais sobre a Abbott!

