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Trainee em consultoria // Área - Socioeconomia 

Uma nova vaga foi aberta para trabalhar na área de socioeconomia na OECON 

Consultoria, em seu escritório em Curitiba, para atuar principalmente com 

levantamentos sociais e econômicos para avaliações de impacto de 

empreendimentos. 

Você trabalhará com parte da equipe de consultores, incialmente alocado em um 

único projeto, acompanhando todas as suas fases, do planejamento à execução, 

e com possibilidade de envolvimento em outras atividades e projetos conforme 

interesse pessoal e demandas pela empresa. O trabalho possibilitará vivenciar o 

dia a dia da atividade de consultoria especializada e prepara-lo para formar uma 

carreira neste segmento. 

As atividades principais incluem: 

▪ Conduzir levantamento e sistematização de informações demográficas, 

econômicas e sociais; 

▪ Estruturar e escrever relatórios técnicos; 

▪ Propor inovações em processos e metodologias, no âmbito dos estudos 

socioeconômicos; 

▪ Apoiar a elaboração de materiais para a realização de levantamentos 

primários; 

▪ Outras atividades incluem apoios gerais e atividades ad hoc. 

 

O candidato bem-sucedido é autoconfiante, diligente, proativo e independente e 

fará parte de sólido grupo de consultores. Você deverá ser estar disposto a 

trabalhar de forma flexível, adaptando-se a conjuntura dos projetos em 

andamento. O trabalho será desenvolvido em Curitiba e com possibilidade de 

viagens no Brasil. 



 
OECON Consultoria 

Planejamento Econômico │ Socioeconomia │ Sustentabilidade Corporativa 2/2 

 

Qualificações, habilidades e experiências 

Essenciais 

▪ Estudante do terceiro ou quarto ano ou recém-formado em Instituição de 

Ensino Superior de destaque no curso de Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais ou Geografia; 

▪ Habilidade para realizar pesquisas e analisar informações referentes ao 

tema da vaga; 

▪ Domínio dos processos para acessos e coleta de informações através de 

bases de dados oficiais referentes ao tema da vaga; 

▪ Competência para gerenciar o tempo e desenvolver múltiplas atividades 

sem supervisão contínua; 

▪ Proficiente na utilização do Pacote MS Office (Word, Excel, Powerpoint e 

Outlook). 

Desejável 

▪ Conhecimento de softwares de Sistema de Informações Geográficas; 

▪ Conhecimento sobre a legislação ambiental Federal e do Estado do Paraná; 

▪ Experiência no desenvolvendo de trabalhos acadêmicos em tópicos 

referentes ao tema da vaga. 

 

Prazo para candidatura: 29/09/2017. 

Local de trabalho: Curitiba/PR. 

 

Para candidatar-se a vaga, envie uma breve Carta de Aplicação junto ao seu 

Currículo para contato@oecon.com.br. 

 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail contato@oecon.com.br. 
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