
                              OPORTUNIDADES 

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

 

Thermo Fisher Scientific - Programa de Estágio 2016 

Descrição 

A Thermo Fisher Scientific é a líder mundial em servir a ciência, com uma receita de R$17 

bilhões por ano e 50.000 funcionários atuando em mais de cinquenta países. A sua missão é 

possibilitar que os clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. 

Por meio do Programa de Estágio, a Thermo Fisher Scientific está selecionando estagiários. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Os candidatos devem: 

1. Ser estudantes universitários a partir do segundo ano dos seguintes cursos: 

a. Ciência da Computação; 

b. Engenharia de Produção; 

c. Engenharia Elétrica; 

d. Administração; 

e. Economia; 

f. Ciências Contábeis; 

g. Marketing; 

h. Publicidade e Propaganda; 

i. Comunicação Social; 

j. Psicologia; 

k. Sistemas de Informação; 

l. Química; 

m. Farmácia; 

n. Ciências Biológicas; 

o. Engenharia Química. 

2. Ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias (trinta horas semanais); 

3. Possuir conhecimento da língua inglesa. 

Benefícios 

1. Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

2. Vale refeição (sem desconto); 

3. Vale transporte (sem desconto); 

4. Seguro de vida; 

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/thermofisher/


                              OPORTUNIDADES 

 

5. Plano de saúde e odontológico. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Home Page 

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/thermofisher/ 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Pernord Ricard Brasil - Programa de Estágio 2016 

Descrição 

A Pernord Ricard Brasil é uma multinacional francesa de convivência, e tem como missão 

fornecer produtos de elevada qualidade com o objetivo de atender às expectativas dos 

consumidores e clientes. A Pernord Ricard é líder mundial no segmento de bebidas Premium. 

Opera com mais de 85 filiais e cem sites de produção. 

Por meio do Programa de Estágio, a Pernord Ricard Brasil está selecionando estagiários. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Não há especificações. 

Benefícios 

1. Bolsa auxílio no valor de R$1.630,00; 

2. Vale refeição no valor de R$28,00, por dia; 

3. Auxílio transporte no valor de R$110,00, por mês; 

4. Seguro de vida; 

5. Assistência médica; 

https://sgce.ciadeestagios.com.br/estudantes/registrar
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/thermofisher/
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/pernodricard/#sobre
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6. Assistência odontológica; 

7. Benefícios de produtos; 

8. Décimo terceiro salário. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Home Page 

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/pernodricard/ 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Embrapa Cerrados - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional da Embrapa visa orientar os estudantes, 

permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na instituição de ensino. Isso 

ocorre por meio da vivência de ambientes e processos de trabalho em situações reais da futura 

profissão. 

De acordo com o Programa, as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa podem conceder 

estágio para alunos de ensino médio, graduação e pós-graduação, nas seguintes modalidades: 

1. Obrigatório: previsto no currículo do curso como requisito necessário à aprovação do 

estudante e à obtenção de seu diploma; 

2. Não-obrigatório: desenvolvido como atividade opcional para propiciar ao aluno 

experiência profissional não-obrigatória. Nessa modalidade de estágio a Embrapa 

concederá uma bolsa de igual valor dentro da Embrapa Cerrados para os estudantes do 

mesmo nível de escolaridade que cumprirem uma mesma carga horária, cujo valor será 

proporcional à jornada de atividades do estudante. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

https://sgce.ciadeestagios.com.br/estudantes/registrar/ref/1069
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/pernodricard/
https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
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Elegibilidade 

São elegíveis: 

1. Estudantes de nível médio, a partir do primeiro ano do ensino médio; 

2. Estudantes de graduação, a partir do primeiro semestre; 

3. Estudantes de pós-graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, 

desde que sejam comprovadas a matrícula e frequência em instituição de ensino da rede 

pública ou particular que possua convênio previamente celebrado com a Embrapa). 

Benefícios 

Os valores das bolsas são: 

1. Ensino médio: R$300,00 para vinte horas semanais e R$500,00 para trinta horas; 

2. Ensino superior: R$450,00 para vinte horas semanais e R$600,00 para trinta horas; 

3. Pós-graduação: R$300,00 para vinte horas semanais e R$600,00 para trinta horas. 

Nota: Demais benefícios podem ser acessados no item Benefícios. 

Forma de Solicitação 

As Chefias Adjuntas deverão encaminhar ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP), os seguintes 

documentos para a contratação do estagiário selecionado: 

1. Formulário de contratação/renovação de estágio(para estágios remunerados pela 

Embrapa); 

2. Plano de estágio; 

3. Declaração de matrícula; 

4. Histórico escolar (nível superior) ou boletim (nível médio); 

5. Duas fotos 3x4 recentes; 

6. Cópias de CPF, RG e Comprovante de Residência; 

7. Conta corrente (para estágios remunerados pela Embrapa). 

Contatos 

estagio@cpac.embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas 

https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
mailto:estagio@cpac.embrapa.br
https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Deloitte - Programa Novos Talentos 2016 

Descrição 

A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria, Risk Advisory, Consultoria 

Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores. Com uma 

rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e 

um profundo conhecimento local para ajudar seus clientes a alcançar o melhor desempenho, 

qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação. 

O Programa Novos Talentos tem como objetivo desenvolver jovens profissionais e ampliar seu 

plano de carreira dentro das diferentes áreas de da organização. As áreas de negócios da empresa 

estão disponíveis Aqui. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Estudantes cursando a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados dos cursos de Ciências 

Contábeis e Ciências Atuariais e estudantes cursando o penúltimo ano ou recém-formados dos 

cursos de Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Direito, Relações 

Internacionais e cursos de TI. 

Benefícios 

Oportunidade de carreira e benefícios: 

1. Vale-transporte; 

2. Ticket restaurante; 

3. Plano de saúde; 

4. Previdência privada; 

5. Seguro de vida em grupo; 

6. Participação nos Lucros e Resultados. 

https://www2.deloitte.com/br/pt/careers/programa-novos-talentos.html?icid=top_programa-novos-talentos
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/careers/careers/perfil-que-buscamos-carreira.html
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Forma de Solicitação 

Os interessados deverão realizar a candidatura Online. 

Contatos 

Fale Conosco 

Home Page 

http://www2.deloitte.com/br/pt/careers/programa-novos-talentos.html?icid=top_programa-novos-

talentos 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1454863&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1454863%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1920
http://www.vagas.com.br/duvidas/contato/
http://www2.deloitte.com/br/pt/careers/programa-novos-talentos.html?icid=top_programa-novos-talentos
http://www2.deloitte.com/br/pt/careers/programa-novos-talentos.html?icid=top_programa-novos-talentos
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