
Robotizamos processos de 
movimentação e seleção de 
produtos em fábricas e centros de 
distribuição. As nossas soluções 
envolvem desde o hardware e 
software responsáveis por tornar 
empilhadeiras manuais em 
autônomas até toda a infraestrutura 
de monitoramento remoto e 
coordenação dos robôs. Toda a 
tecnologia foi e será desenvolvida 
por nós!


Somos empresa jovem que admira 
a individualidade e história de cada 
um. Promovemos total liberdade 
para criação e inovação. 
Acreditamos que a robótica e a 
automação são ferramentas 
fundamentais para uma sociedade 
mais justa e igualitária. Buscamos 
melhorar a cada dia tanto quanto 
profissionais como humanos 
trabalhando em equipe para 
alcançar nossos objetivos.


Nossa cultura:


A Automni está se estruturando e 
buscando pessoas que nos ajudem 
a continuar nosso crescimento.


Buscamos profissionais de ensinos 
técnico, tecnólogos ou bachareis 
em cursos das áreas de tecnologia 
e engenharias para ocupação de 
cargos de estágio, analista ou 
supervisão.


A pessoa ideal será escolhida 
principalmente se tiver o encaixe 
quase perfeito (afinal, nada é 100%) 
com nossa cultura e propósito, 
visando estimular e liberar todo o 
seu potencial criativo e de 
crescimento, tornando você pessoa 
indispensável do nosso organismo 
empresarial, no presente e no 
futuro! 

ESTAMOS

CONTRATANDO

PROGRAMA AUTOMNI 
DE TALENTOS

TRABALHE NA AUTOMNI

LOGÍSTICA ROBOTIZADA

Sobre a Automni: Sobre você:

Ficamos em São Paulo/SP, próximo 
ao metrô Vila Prudente. Temos 
posições para atuar nas 
modalidades presencial, híbrida ou 
remota.

Onde estamos:

VENHA FAZER PARTE DO NOSSO TIME!

Reconhecimentos & Apoiadores:

Como se candidatar?
Aponte o celular sobre o QR Code ou 
acesse este link.

Se deseja ajudar a transformar as 
operações logísticas por meio da 
robótica, ser desafiado e aprender 
muito, envie o seu currículo para nosso 
time!

Estamos buscando os melhores 
talentos para ocupar as 
oportunidades de desenvolvimento 
nas seguintes áreas

 Hardware (eletrônica e  
mecânica);

 Software
 Robótica
 Infraestrutura
 Frontend
 Implantação em clientes.


Sobre o programa:

l o g í s t i c a  r o b o t i z a d a

https://forms.gle/trSnzeDbPQLb2EwC6

