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Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

ESTÁGIOS 

BRF - Programa de Estágio 2017: Veterinário 

Descrição 

A BRF é uma das maiores companhias de alimentos do planeta, criada a partir da 

associação entre a Sadia e a Perdigão, duas gigantes do mercado alimentício, em 
2009. A companhia é líder global na exportação de proteína animal e produz 
alimentos que chegam a mais de 150 países nos cinco continentes. 

Por meio do Programa de Estágio, a BRF está selecionando estagiário para atuar na 
gerência de Aves no frigorífico de Videira - SC, realizando acompanhamento de 
indicadores, qualidade, produtividade e bem estar animal. 

Data Limite 

22 de janeiro de 2017. 

Elegibilidade 

Estudantes de graduação. 

Benefícios 

1. Estágio remunerado; 
2. Assistência médica e odontológica; 

3. Refeição no local; 
4. Seguro de vida; 

5. Vale-transporte; 
6. Possibilidade de efetivação ao final do estágio. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Contatos 

Ajuda Vagas 

Home Page 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1450258/estagiario-veterinario 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1450258/estagiario-veterinario
https://www.vagas.com.br/vagas/v1450258/estagiario-veterinario
http://www.vagas.com.br/ajuda-candidatos/
https://www.vagas.com.br/vagas/v1450258/estagiario-veterinario
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

BNDES - Programa Micro e Pequena Empresa Aprendiz 

Descrição 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o 
principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e 
investimento em todos os segmentos da economia brasileira. 

O Programa BNDES Micro e Pequena Empresa Aprendiz é um apoio à micro e 
pequenas empresas, visando manter o nível de emprego e promover a inclusão 
social e profissional de adolescentes e jovens. 

Data Limite 

30 de março de 2018. 

Elegibilidade 

1. Empresas privadas; 
2. Empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI); 

3. Empresários individuais com CNPJ regularmente inscrito. 

Necessário possuir sede e administração no país, além de comprovar Receita 
Operacional Bruta de até R$3,6 milhões. 

Valor Financiado 

O capital de giro pode ser financiado. 

Os detalhes sobre as condições financeiras podem ser visualizados na página 
do Programa. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem procurar uma Instituição Financeira Credenciada ao 
BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação 

necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as 
garantias. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/mpe-aprendiz
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/mpe-aprendiz
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/
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Home Page 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/mpe-

aprendiz 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Embrapa Monitoramento por Satélite - Programa de Estágio de 

Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Monitoramento por Satélite é uma unidade temática da Embrapa que 

atua na viabilização de soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 
inteligência, gestão e monitoramento territorial para a sustentabilidade e a 

competitividade da agricultura brasileira. Criada em 31 de maio de 1989, está 
localizada em Campinas (SP), munícipio considerado importante polo de ciência e 
tecnologia. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional possui o objetivo de 
absorver novos conhecimentos técnicos, científicos, pessoais e culturais, 

constituindo uma ação educativa supervisionada por um profissional qualificado e 
que permite aos estudantes aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na 

instituição de ensino em temas que tenham relação com algum projeto de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação da Embrapa Monitoramento por Satélite. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

1. Estudantes de nível médio, com idade superior a dezesseis anos completos; 

2. Estudantes de graduação, a partir do 3º semestre; 
3. Estudantes de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-

doutorado), vinculados a um projeto de pesquisa da Embrapa 
Monitoramento por Satélite. 

Benefícios 

1. Bolsa de complementação educacional: somente para a modalidade de 

estágio "não obrigatório"; 
2. Seguro de vida em grupo; 

3. Auxílio transporte (somente para a modalidade de estágio "não obrigatório"); 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/mpe-aprendiz
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/mpe-aprendiz
https://www.embrapa.br/monitoramento-por-satelite/estagios-e-bolsas
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4. Utilização de equipamentos e materiais e da biblioteca e mapoteca; 
5. Recesso de trinta dias proporcional ao período trabalhado. 

Forma de Solicitação 

As inscrições dos candidatos serão feitas por meio do Cadastro de Currículos em 
banco de dados da empresa. 

Contatos 

cnpm.estagio@embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/monitoramento-por-satelite/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Roche - Programa de Estágio em Operações de Vendas 2017 

Descrição 

A Roche, fundada em 1896, tem dado importantes contribuições para a saúde global 
por mais de um século. Com sede em Basileia, na Suíça, a Roche é uma das líderes 
mundiais na pesquisa de produtos para a saúde, atuando fortemente e de modo 
combinado nas áreas farmacêutica e de diagnóstico. 

O Programa de Estágio em Operações de Vendas da Roche está selecionando 
estagiários na área de operação de vendas. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

1. Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Engenharias, Estatística e 
Matemática; 

2. Conclusão da graduação: entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018; 
3. Conhecimentos de informática: bons conhecimentos no Pacote Office; 
4. Idioma: inglês a partir de intermediário. 
5. Disponibilidade de horário: 30 horas semanais (das 8h às 15h, ou das 10h às 

17h); 
6. Disponibilidade para Início imediato. 

https://www.cnpm.embrapa.br/curriculo/
mailto:cnpm.estagio@embrapa.br
https://www.embrapa.br/monitoramento-por-satelite/estagios-e-bolsas
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450208&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450208%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
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Benefícios 

1. Bolsa auxílio: R$1.663,54; 
2. Assistência médica e odontológica; 
3. Convênio farmácia; 
4. Restaurante (café da manhã e almoço); 
5. Fretado (estações de trem e metro) + rotativo; 
6. Vale transporte; 
7. Estacionamento; 
8. Programa de desenvolvimento de estagiários; 
9. Programa de benefícios (academia de ginástica e musculação, Quick Massage, 

equipe de corrida e outros). 

Forma de Solicitação 

As inscrições devem ser realizadas Online. 

Home Page 

Roche - Proframa de Estágio em Operações de Vendas 2017 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Roche - Programa de Estágio em Planejamento Estratégico 

2017 

Descrição 

A Roche, fundada em 1896, tem dado importantes contribuições para a saúde 
global por mais de um século. Com sede em Basileia, na Suíça, a Roche é uma das 

líderes mundiais na pesquisa de produtos para a saúde, atuando fortemente e de 
modo combinado nas áreas farmacêutica e de diagnóstico. 

O Programa de Estágio em Planejamento Estratégico da Roche está selecionando 
estagiários na área de planejamento estratégico. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

1. Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Engenharias; 
2. Conclusão da graduação: entre julho de 2018 e dezembro de 2018; 

3. Idioma: inglês a partir de Intermediário; 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450208&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450208%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450208&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450208%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450209&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450209%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
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4. Conhecimento avançado em Excel (diferencial); 
5. Disponibilidade de horário: 30 horas semanais (das 8h às 15h, ou das 10h 

às 17h); 
6. Disponibilidade para início imediato. 

Benefícios 

1. Bolsa auxílio: R$1.663,54; 

2. Assistência médica; 
3. Assistência odontológica; 

4. Convênio farmácia; 
5. Restaurante (café da manhã e almoço); 

6. Fretado (estações de trem e metro) + rotativo; 
7. Vale transporte; 

8. Estacionamento; 
9. Programa de desenvolvimento de estagiários; 

10.Programa de benefícios (academia de ginástica e musculação, Quick 
Massage, equipe de corrida e outros); 

11.Projeto - atividade aplicativa. 

Forma de Solicitação 

As inscrições devem ser realizadas Online. 

Home Page 

Roche - Programa de Estágio em Planejamento Estratégico 2017 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Roche - Programa de Estágio em Licitações 2017 

Descrição 

A Roche, fundada em 1896, tem dado importantes contribuições para a saúde 
global por mais de um século. Com sede em Basileia, na Suíça, a Roche é uma das 

líderes mundiais na pesquisa de produtos para a saúde, atuando fortemente e de 
modo combinado nas áreas farmacêutica e de diagnóstico. 

O Programa de Estágio em Licitações da Roche está selecionando estagiários na 
área de Licitações. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450209&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450209%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1450209&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1450209%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449394&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449394%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
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Elegibilidade 

1. Cursos: Administração, Ciências Econômicas e Engenharias; 

2. Conclusão da graduação: entre julho de 2018 e dezembro de 2019; 
3. Conhecimentos de informática: bons conhecimentos de Pacote Office; 

4. Idioma: inglês a partir de intermediário; 
5. Disponibilidade de horário: 30 horas semanais (das 8h às 15h, ou das 10h 

às 17h); 
6. Disponibilidade para início imediato. 

Benefícios 

1. Bolsa auxílio: R$1.663,54; 

2. Assistência médica e odontológica; 
3. Convênio farmácia; 

4. Restaurante: café da manhã e almoço; 
5. Fretado (estações de trem e metro) + rotativo; 

6. Vale transporte; 
7. Estacionamento; 

8. Programa de desenvolvimento de estagiários; 
9. Programa de benefícios (academia de ginástica e musculação, Quick 

Massage, equipe de corrida e outros). 

Forma de Solicitação 

As inscrições devem ser realizadas Online. 

Contatos 

marina.miguel@ciadetalentos.com.br 

Home Page 

Roche - Programa de Estágio em Licitações 2017 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Roche - Programa de Estágio em Business Intelligence/ 

Inteligência de Mercado 2017 

Descrição 

A Roche, fundada em 1896, tem dado importantes contribuições para a saúde 
global por mais de um século. Com sede em Basileia, na Suíça, a Roche é uma das 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449394&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449394%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
mailto:marina.miguel@ciadetalentos.com.br
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449394&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449394%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt&wiw=1920
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líderes mundiais na pesquisa de produtos para a saúde, atuando fortemente e de 
modo combinado nas áreas farmacêutica e de diagnóstico. 

O Programa de Estágio em Business Intelligence/ Inteligência de Mercado está 

selecionando estagiários que gostem de Tecnologia, Análise de Dados e Otimização 
de processos. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

1. Cursos: Sistemas da Informação, Ciência da Computação, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Produção/Gestão, Engenharia Eletrônica, 
Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Instrumentação, Automação e 

Robótica e Matemática; 
2. Conclusão da graduação: entre julho de 2018 e dezembro de 2019; 

3. Conhecimentos de Informática: necessário bons conhecimentos de Pacote 
Office; conhecimento em álgebra relacional (teoria dos conjuntos), SQL, 

banco de dados ou linguagens de programação serão considerados um 
diferencial; 

4. Idioma: inglês a partir de intermediário. 

Benefícios 

1. Bols auxílio: R$1.663,54; 
2. Assistência médica e odontológica; 

3. Convênio farmácia; 
4. Restaurante (café da manhã e almoço); 

5. Fretado (estações de trem e metro) + rotativo; 
6. Vale transporte; 

7. Estacionamento; 
8. Programa de desenvolvimento de estagiários; 

9. Programa de benefícios (academia de ginástica e musculação, Quick 
Massage, equipe de corrida e outros). 

Forma de Solicitação 

As inscrições devem ser realizadas Online. 

Home Page 

Roche - Programa de Estágio em Business Intelligence/ Inteligência de Mercado 

2017 

http://ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449919&pp=https%3A//ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449919%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1920
http://ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449919&pp=https%3A//ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449919%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1920
http://ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449919&pp=https%3A//ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449919%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1920
http://ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1449919&pp=https%3A//ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1449919%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/estagio-superior/roche-2%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1920
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Siemens/Siemens Healthcare - Programa de Estágio 2017: 

Qualidade 

Descrição 

A Siemens Healthcare é pioneira no que se refere às tecnologias médicas que 
contribuem para oferecer melhor qualidade de serviços de saúde. A Siemens 

Healthcare é a única empresa no mercado brasileiro que oferece soluções 
completas em diagnósticos por imagem e laboratoriais. Atualmente, mais de 30% 

dos diagnósticos por imagem no País são feitos com equipamentos Siemens 
Healthcare. 

A Siemens Healthcare está selecionando estagiários para atuarem na área 
de Qualidade. 

Nota: O local de trabalho é em São Paulo-SP. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Os candidatos devem: 

1. Estar cursando os seguintes cursos, com previsão de conclusão entre julho 
de 2018 e dezembro de 2018: 

a. Administração de Empresas; 
b. Engenharias; 

c. Farmácia; 
d. Química 

2. Possuir conhecimento em Informática em nível a partir do intermediário; 
3. Possuir conhecimento em inglês em nível a partir do intermediário; 

4. Ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias. 

Benefícios 

1. Bolsa auxílio: 

a. Antepenúltimo ano no valor de R$1.199,88; 
b. Penúltimo ano no valor de R$1.404,48; 

c. Último ano no valor de R$1.510,08. 
2. Auxílio transporte mensal; 

3. Assistência médica e odontológica gratuita; 
4. Seguro de vida em grupo gratuito; 

5. Refeitório no local ou vale refeição (depende da localidade); 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1448034&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1448034%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/siemens-2%26j%3Dt&wiw=1920
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6. Estacionamento (depende da localidade); 
7. Fretado (São Paulo); 

8. Férias e Cesta de Natal. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Home Page 

Programa de Estágio 2017 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Soulan - Programa de Estágio 2017 

Descrição 

Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos em recursos humanos e conta com 
uma equipe altamente capacitada e especializada, assessorando seus clientes na 
atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, para que estes 
possam focar seus esforços e atenções às principais necessidades do seu negócio, 
gerando assim, ganhos expressivos de performance e resultados. 

O Grupo Soulan, por meio do Programa de Estágio, está selecionando estagiário para 
atuar em empresa multinacional do segmento automobilístico, nas áreas: 
administrativa, comercial, marketing, financeira e engenharia. 

Data Limite 

13 de janeiro de 2017. 

Elegibilidade 

Os estudantes devem estar cursando ensino superior a partir do 3º semestre. 

Benefícios 

1. Bolsa auxílio; 
2. Vale-refeição; 
3. Vale-transporte. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirExpId.asp?v=1448034-328
http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1448034&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1448034%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/vagas/siemens-2%26j%3Dt&wiw=1920
https://www.vagas.com.br/vagas/v1420522/estagio
https://www.vagas.com.br/vagas/v1420522/estagio
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Home Page 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1420522/estagio 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Grupo Continental - Programa de Estágio 2017: Engenharia de 

Campo 

 

Descrição 

Fundado em 1871 em Hannover, na Alemanha, o Grupo Continental é um dos maiores 
fabricantes globais de componentes para a indústria automotiva, fornecendo equipamentos 
originais para as principais montadoras mundiais. Sua força se traduz em aproximadamente 
duzentas unidades em atividade, entre fábricas, centros de pesquisa e pistas de testes que 
empregam em torno de 150 mil pessoas em 36 países. Com treze unidades produzindo no 
Brasil, o Grupo Continental conta com destacada posição no mercado automotivo mundial. 

O Grupo Continental está selecionando estagiários para atuarem na área de Engenharia de 
Campo. 

Data Limite 

26 de janeiro de 2017. 

Elegibilidade 

Os candidatos devem: 

1. Possuir conhecimento em inglês em nível avançado; 
2. Possuir bons conhecimentos em Excel e Power Point; 
3. Estar cursando Engenharia. 

Nota: Para mais informações, os candidatos devem consultar os Requisitos Desejáveis. 

Benefícios 

1. Bolsa estágio compatível com o mercado; 
2. Vale transporte; 
3. Assistência médica e odontológica; 
4. Vale refeição (por dia trabalhado). 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1420522/estagio
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo


                              OPORTUNIDADES 

 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Home Page 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

https://site.vagas.com.br/IdCandSel.asp
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451503/estagiario-a-de-engenharia-de-campo
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