OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
ESTÁGIOS
BRMalls - Programa de Estágio 2017: PMO
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e
987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping centers
com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas
as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área de PMO.
Nota: O local de atuação é no Norte Shopping, Cachambi, Rio de Janeiro-RJ.

Data Limite
4 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Estar cursando Engenharia, Administração ou áreas voltadas para TI;
2. Possuir conhecimento no Pacote Office em nível intermediário.
Nota: É desejável possuir visão processual, noções básicas de projetos, noções de
controle de cronograma e noções de controle financeiro.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

Bolsa auxílio;
Vale transporte;
Vale refeição;
Seguro de vida;
Bônus anual.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1455085/brmalls-estagiario-pmo-norte-shopping

OPORTUNIDADES
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

BRMalls - Programa de Estágio 2017: Comercial
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e
987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping centers
com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas
as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área Comercial.
Nota: O local de atuação é no Shopping Metrô Santa Cruz, São Paulo-SP.

Data Limite
28 de janeiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Estar cursando Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, Engenharia
de Produção, ou áreas correlatas;
2. Ter domínio de ferramentas do Microsoft Office (desejável Excel avançado).

Benefícios
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1452052/brmalls-estagiario-comercial-shopping-metrosanta-cruz

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
BRMalls - Programa de Estágio 2017: Analista Comercial
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e
987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping centers
com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas
as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área de Análise Comercial.
Nota: O local de atuação é no Shopping Tamboré, Barueri-SP.

Data Limite
17 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Estar cursando Administração, Economia ou Marketing;
2. Possuir conhecimento no Pacote Office em nível avançado. É necessário o domínio
das fórmulas do Excel (PROC V PROC H, Soma Se, Soma produto);
3. Ter vivência em negociação, gestão contratos e processos de faturamento.

É desejável:
1. Possuir conhecimento em inglês em níevl intermediário;
2. Possuir conhecimento das ferramentas Oracle e CRM;
3. Ter prévia atuação em segmento varejista.

Valor Financiado
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1448474/brmalls-analista-comercial-shoppingtambore?fnt=21

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
BRMalls - Programa de Estágio 2017: Operações
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e
987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping centers
com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas
as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área de Análise Comercial.
Nota: O local de atuação é no Shopping Tamboré, Barueri-SP.

Data Limite
17 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
4. Estar cursando Administração, Economia ou Marketing;
5. Possuir conhecimento no Pacote Office em nível avançado. É necessário o domínio
das fórmulas do Excel (PROC V PROC H, Soma Se, Soma produto);
6. Ter vivência em negociação, gestão contratos e processos de faturamento.

É desejável:
4. Possuir conhecimento em inglês em níevl intermediário;
5. Possuir conhecimento das ferramentas Oracle e CRM;
6. Ter prévia atuação em segmento varejista.

Valor Financiado
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1448474/brmalls-analista-comercial-shoppingtambore?fnt=21

OPORTUNIDADES
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora

BRMalls - Programa de Estágio 2017: Operações
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e
987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping centers
com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas
as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área de Operações.
Nota: O local de atuação é no Shopping Del Rey, Belo Horizonte-MG.

Data Limite
22 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Estar cursando Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica ou Produção);
2. Possuir conhecimento no Pacote Office em nível intermediário.

Benefícios
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1450548/brmalls-estagiario-de-operacoes-shopping-delrey

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Philips - Programa de Estágio 2017: HealthTech
Descrição
A divisão de saúde da Philips tem o compromisso de melhorar a vida das pessoas. Líder
mundial em diagnóstico por imagem, a Philips usa o know how em aparelhos eletrônicos,
iluminação e equipamentos médicos para criar centros cujas prioridades são o conforto do
paciente, e disponibilizar as informações necessárias no local em que ele está. Combina
ainda tecnologia com o conhecimento clínico dos clientes, fornecendo equipamentos que
respondem às necessidades do paciente e torna o trabalho dos médicos mais fácil, rápido e
eficaz.
Por meio do Programa de Estágio, a Philips está selecionando estagiário para atuar na área
de HealthTech (Health Systems e Personal Health).

Data Limite
11 de março de 2017.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Ciência da
Computação, Comércio Exterior, Economia, Engenharia (Elétrica/Eletrônica, Mecânica,
Mecatrônica/ Controle e Automação, Produção, Materiais, Ambiental, Computação),
Relações Internacionais, Sistemas de Informação ou similares; com previsão de conclusão
do curso em dezembro de 2018 ou junho de 2019.

Benefícios
1. Bolsa-auxílio de R$927,00 para o 1º ano de estágio e R$1.020,00 para o 2º ano de
estágio;
2. Refeição na empresa;
3. Ônibus fretado;
4. Seguro de vida;
5. Recesso remunerado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1457366/programa-de-estagio-philips-healthtech-healthsystems-e-personal-health

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Philips - Programa de Estágio 2017: Sustentabilidade
Descrição
A Philips é líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação. Servindo os
mercados profissionais e consumidores, vende mais eficiência energética com iluminações
LED do que qualquer outra companhia. Lidera a indústria de sistemas e serviços de
iluminação conectada, alavancando a internet das coisas para levar luz além da iluminação,
transformando lares, prédios e espaços urbanos.
Por meio do Programa de Estágio, a Philips está selecionando estagiário para atuar na área
de Sustentabilidade.

Data Limite
27 de janeiro de 2017.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando ensino superior em Engenharia Ambiental,
Engenharia Química ou Tecnólogo em Gestão Ambiental, com previsão de formatura entre
julho de 2018 e dezembro de 2019.

Benefícios
1. Bolsa de R$1.403,00 (primeiro ano de estágio) e R$1.577,00 (segundo ano de
estágio);
2. Vale-refeição de R$660,00/mês;
3. Fretado (reembolso integral) ou auxílio transporte de R$300,00;
4. Seguro de vida;
5. Benefícios de qualidade de vida.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1439757/estagio-em-sustentabilidade

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Philips - Programa de Estágio 2017: Recursos Humanos Generalista
Descrição
A Philips é líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação. Servindo os
mercados profissionais e consumidores, vende mais eficiência energética com iluminações
LED do que qualquer outra companhia. Lidera a indústria de sistemas e serviços de
iluminação conectada, alavancando a internet das coisas para levar luz além da iluminação,
transformando lares, prédios e espaços urbanos.
Por meio do Programa de Estágio, a Philips está selecionando estagiário para atuar na área
de Recursos Humanos.

Data Limite
06 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando ensino superior em Administração, Psicologia ou
Letras; com previsão de formatura entre julho de 2018 e dezembro de 2019.

Benefícios
1. Bolsa de R$1.403,00 (primeiro ano de estágio) e R$1.577,00 (segundo ano de
estágio);
2. Vale-refeição R$660,00/mês;
3. Fretado (reembolso integral) ou auxílio transporte de R$300,00;
4. Segura de vida;
5. Benefícios de qualidade de vida.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1444440/estagio-em-recursos-humanos-generalista

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Philips - Programa de Estágio 2017: Marketing Administrativo
Descrição
A Philips é líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação. Servindo os
mercados profissionais e consumidores, vende mais eficiência energética com iluminações
LED do que qualquer outra companhia. Lidera a indústria de sistemas e serviços de
iluminação conectada, alavancando a internet das coisas para levar luz além da iluminação,
transformando lares, prédios e espaços urbanos.
Por meio do Programa de Estágio, a Philips está selecionando estagiário para atuar na área
de Marketing Administrativo.

Data Limite
23 de janeiro de 2017.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando ensino superior em Administração de Empresas,
Marketing ou Comunicação Social (Publicidade, Jornalismo e Relações Públicas); com
previsão de formatura entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019.

Benefícios
1. Bolsa de R$1.403,00 (primeiro ano de estágio) e R$1.577,00 (segundo ano de
estágio);
2. Vale-refeição R$30,00/dia;
3. Fretado (reembolso integral) ou auxílio transporte no valor de R$300,00;
4. Seguro de vida;
5. Benefícios de qualidade de vida.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1425168/estagio-em-marketing-administrativo

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Alcoa - Programa de Estágio em Marketing/Desenvolvimento de
Mercado 2017
Descrição
O Instituto Alcoa, fundado em 1990 no Brasil, tem como missão gerar um legado de
sustentabilidade nas comunidades onde a Alcoa atua, por meio de projetos estratégicos e
articulados que valorizem e fortaleçam suas potencialidades. A Alcoa opera no Brasil há
mais de cinquenta anos, atuando em toda a cadeia de produção do Alumínio, desde a
mineração de bauxita até o fornecimento de produtos.
O Programa de Estágio em Marketing/Desenvolvimento de Mercado está selecionando
estagiário para atuar nas seguintes atividades:
1. Acompanhamento do mercado de bauxita: balanço global de oferta e demanda,
movimentos da concorrência e de clientes;
2. Monitoramento das informações de importação e exportação de bauxita;
3. Suporte na definição e execução das estratégias de produto e precificação;
4. Suporte nas análises comericias para tomada de decisão de compra/ venda de
bauxita;
5. Suporte aos projetos de investimento e novos negócios.

Data Limite
Fluxo contínuo.

Elegibilidade
O candidato deve:
1. Estar cursando Administração, Marketing e Engenharias;
2. Ter inglês professional working proficiency;
3. Ter domínio do Pacote Microsoft Office (Word, Excel avançado, Power point).

Benefícios
Bolsa auxílio e benefícios.

Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1456726/estagio-em-marketing-desenvolvimento-demercado

OPORTUNIDADES
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Fundação Mudes (Programação) 2017

Programa

de

Estágio

em

Design/TI

Descrição
A Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação
Mudes) é uma instituição sem fins lucrativos que vem atuando principalmente na promoção
e integração dos jovens de baixa renda no mundo do trabalho por meio de programas de
estágios remunerados, programas de aprendizagem e de trainee, além da realização de
atividades e projetos sociais.
O Programa de Estágio em Design/TI (Programação) está selecionando estagiário para
exercer atividades em importação de arquivos em plataforma digital (Website) e suporte em
programação.
Nota: Local - Rio de Janeiro/RJ.

Data Limite
Fluxo contínuo.

Elegibilidade
O candidato deve estar cursando Design ou Informática entre o 4º e 7º período de curso e
ter bom conhecimento em HTML e Pacote Office.

Benefícios
1. Bolsa auxílio: R$1.000,00;
2. Vale transporte;
3. Vale refeição: R$22,00/dia.

Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1457194/estagio-em-design-ti-programacao

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Fundação Mudes - Programa de Estágio em Turismo ou
Hotelaria 2017
Descrição
A Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação
Mudes) é uma instituição sem fins lucrativos que vem atuando principalmente na promoção
e integração dos jovens de baixa renda no mundo do trabalho por meio de programas de
estágios remunerados, programas de aprendizagem e de trainee, além da realização de
atividades e projetos sociais.
O Programa de Estágio em Turismo ou Hotelaria de empresa no ramo de Turismo e
Hotelaria está selecionando estagiários para realizarem as seguintes atividades:
1. Apoio em recepcionar os turistas quando a chegada dos mesmos à empresa;
2. Apoio em informação sobre passeio;
3. Suporte em recepção e apoio ao turista portador de necessidade especial.

Data Limite
22 de janeiro de 2017.

Elegibilidade
São elegíveis estudantes de Turismo e Hotelaria, que estejam do 1º ao 6º período e que
estudem a noite.

Benefícios
1. Bolsa de R$650,00
2. Auxílio transporte;
3. Vale refeição: R$8,00 diário.

Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1450247/estagio-turismo-ou-hotelaria

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Fundação Mudes - Programa
Planejamento e Orçamento 2017

de

Estágio

na

Área

de

Descrição
A Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação
Mudes) é uma instituição sem fins lucrativos que vem atuando principalmente na promoção
e integração dos jovens de baixa renda no mundo do trabalho por meio de programas de
estágios remunerados, programas de aprendizagem e de trainee, além da realização de
atividades e projetos sociais.
O Programa de Estágio na Área de Planejamento e Orçamento está selecionando
estagiários para realizarem as seguintes atividades:
1. Apoio no mapeamento, no redesenho e na elaboração de documentação dos
processos das áreas;
2. Acompanhamento de reuniões prestando apoio referente à metodologia e utilização
das ferramentas necessárias;
3. Colaboração no desenvolvimento de tarefas de suporte à rotina do setor;
4. Auxílio no monitoramento e avaliação do desempenho dos processos da
organização.

Data Limite
27 de janeiro de 2017.

Elegibilidade
Estudantes dos cursos de Administração, do 3º ou 4º período, ou Engenharia de Produção,
do 5º ou 6º período.

Benefícios
1. Oferecem bolsa de R$1.622,00;
2. Vale-transporte;
3. Vale-refeição.

Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451626/estagio-area-de-planejamento-e-orcamento

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Fundação Mudes - Programa de Estágio em TI/ Informática
2017
Descrição
A Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação
Mudes) é uma instituição sem fins lucrativos que vem atuando principalmente na promoção
e integração dos jovens de baixa renda no mundo do trabalho por meio de programas de
estágios remunerados, programas de aprendizagem e de trainee, além da realização de
atividades e projetos sociais.
A Fundação Mudes está selecionando estagiários para atuarem na área de TI/Informática,
a fim de desempenhar as seguintes atividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Monitorar servidores;
Auxiliar na manutenção de estações;
Gerenciar usuários nos servidores;
Auxiliar no cabeamento estruturado;
Auxiliar no gerenciamento de dados, voz e imagem.

Nota: Os estagiários atuarão em bairros da Zona Sul (Copacabana, Botafogo, Ipanema).

Data Limite
Fluxo contínuo.

Elegibilidade
É necessário conhecimento acadêmico em montagem e manutenção e instalação de
sistemas operacionais.

Benefícios
1. Bolsa auxílio no valor de R$700,00;
2. Vale transporte;
3. Vale refeição.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1453484/estagio-em-ti-informatica

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Walmart - Programa de Estágio 2017: Logística Reversa
Descrição
O Walmart.com é uma empresa de comércio eletrônico, que diariamente atende milhões de
consumidores em todo o mundo. O Brasil é a sede da operação latino-americana de eCommerce do Walmart, bem como um dos seus mercados-chave, ao lado de Estados
Unidos, Reino Unido e China.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart.com está selecionando estagiário para atuar
na área de Logística Reversa.

Data Limite
Não há data limite definida.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas ou Engenharias; com previsão de conclusão do curso de julho de
2018 a dezembro de 2018.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

R$1.500,00;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Vale-transporte;
Vale-refeição.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Contatos
marina.miguel@ciadetalentos.com.br

Home Page
Programa de Estágio 2017: Logística Reversa

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Walmart - Programa de Estágio 2017: RH/Desenvolvimento
Organizacional
Descrição
O Walmart trabalha com vários formatos: hipermercados, supermercados, clubes de
compra, lojas de atacado e de vizinhança. Hoje cobre todo o território nacional com o site
de comércio eletrônico e está presente com lojas e clubes em dezoito Estados e também
no Distrito Federal, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart está selecionando estagiário para atuar na
área de RH/Desenvolvimento Organizacional.

Data Limite
04 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando graduação em Administração.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1454747/estagiario-de-rh-desenvolvimentoorganizacional-talent

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Walmart - Programa de Estágio 2017: Comunicação Externa
Descrição
O Walmart trabalha com vários formatos: hipermercados, supermercados, clubes de
compra, lojas de atacado e de vizinhança. Hoje cobre todo o território nacional com o site
de comércio eletrônico e está presente com lojas e clubes em dezoito Estados e também
no Distrito Federal, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart está selecionando estagiário para atuar na
área de Comunicação Externa.

Data Limite
04 de fevereiro de 2017.

OPORTUNIDADES
Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando graduação em Jornalismo ou Relações Públicas.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1454718/estagiario-de-comunicacao-externa

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Walmart - Programa de Estágio 2017: Direito Trabalhista
Descrição
O Walmart.com é uma empresa de comércio eletrônico, que diariamente atende milhões de
consumidores em todo o mundo. O Brasil é a sede da operação latino-americana de eCommerce do Walmart, bem como um dos seus mercados-chave, ao lado de Estados
Unidos, Reino Unido e China.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart.com está selecionando estagiário para atuar
na área de Direito Trabalhista.

Data Limite
Não há data limite definida.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Direito, com previsão de conclusão do curso de julho
de 2018 a dezembro de 2018.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

R$1.500,00;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Vale-transporte;
Vale-refeição.

OPORTUNIDADES
Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Contatos
marina.miguel@ciadetalentos.com.br

Home Page
Programa de Estágio 2017: Direito Trabalhista

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Walmart - Programa de Estágio 2017: Controles Internos
Descrição
O Walmart.com é uma empresa de comércio eletrônico, que diariamente atende milhões de
consumidores em todo o mundo. O Brasil é a sede da operação latino-americana de eCommerce do Walmart, bem como um dos seus mercados-chave, ao lado de Estados
Unidos, Reino Unido e China.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart.com está selecionando estagiário para atuar
na área de Controles Internos.

Data Limite
Não há data limite definida.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Ciências Econômicas; com previsão de conclusão do curso de julho de 2018 a dezembro
de 2018.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

R$1.500,00;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Vale-transporte;
Vale-refeição.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

OPORTUNIDADES
Contatos
ingrid.lallo@ciadetalentos.com.br

Home Page
Programa de Estágio 2017: Controles Internos

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Walmart - Programa de Estágio 2017: Finanças de Transportes
Descrição
O Walmart.com é uma empresa de comércio eletrônico, que diariamente atende milhões de
consumidores em todo o mundo. O Brasil é a sede da operação latino-americana de eCommerce do Walmart, bem como um dos seus mercados-chave, ao lado de Estados
Unidos, Reino Unido e China.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart.com está selecionando estagiário para atuar
na área de Finanças de Transportes.

Data Limite
Não há data limite definida.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Administração de Empresas, com previsão de
conclusão do curso de julho de 2018 a dezembro de 2018.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

R$1.500,00;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Vale-transporte;
Vale-refeição.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

OPORTUNIDADES
Contatos
ingrid.lallo@ciadetalentos.com.br

Home Page
Programa de Estágio 2017: Finanças de Transportes

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Walmart - Programa de Estágio 2017: Logística Reversa
Descrição
O Walmart.com é uma empresa de comércio eletrônico, que diariamente atende milhões de
consumidores em todo o mundo. O Brasil é a sede da operação latino-americana de eCommerce do Walmart, bem como um dos seus mercados-chave, ao lado de Estados
Unidos, Reino Unido e China.
Por meio do Programa de Estágio, o Walmart.com está selecionando estagiário para atuar
na área de Logística Reversa.

Data Limite
Não há data limite definida.

Elegibilidade
Os estudantes devem estar cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas ou Engenharias; com previsão de conclusão do curso de julho de
2018 a dezembro de 2018.

Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

R$1.500,00;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Vale-transporte;
Vale-refeição.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

OPORTUNIDADES
Contatos
marina.miguel@ciadetalentos.com.br

Home Page
Programa de Estágio 2017: Logística Reversa

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

