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Sobre o programa de estágio

• Buscamos candidatos em todo Brasil, com formação até junho de 2022. 

• Queremos formar times cada vez mais diversos, por isso, nossa seleção será às cegas – não avaliamos idade, 

gênero, curso ou faculdade.

• O teste de inglês foi eliminado do processo para torná-lo mais democrático. 

• O mais importante, para nós, é ter identificação com a cultura da companhia.

• Jovens curiosos e com desejo inovar e encarar desafios têm tudo a ver com o que a gente procura. 

• O programa tem três grandes áreas esse ano: beer, business e tech. 

Essas informações podem te ajudar a transmitir os principais objetivos do programa e destacar o que 

procuramos nos novos talentos. Uma dica: uma novidade deste ano é a eliminação do teste de inglês.
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Como funciona

• A inscrição deve ser feita pelo site (www.estagioambev.com.br)

• O candidato pode indicar sua área de preferência em unidades de todo o País. 

• O prazo final é dia 30 de março.

• A primeira etapa é online, com inscrição, realização de um teste de lógica e envio de um vídeo no formato que o 

candidato se sentir mais confortável.

• A segunda etapa é presencial e acontece em um único dia, o que diminui o número de etapa e reduz a ansiedade 

dos candidatos. 

• Nesse dia, chamado de Day Challenge, os candidatos terão a oportunidade de bater um papo com as lideranças e 

participarão de uma rodada de entrevistas, além de receberem o desafio de solucionar um case.

• Os candidatos receberão o resultado no mesmo dia.

Algumas informações do passo a passo podem ser incorporadas em sua mensagem, se achar necessário. 

Uma dica: a segunda etapa, que acontece em um único dia, desafia os estagiários e ainda traz o resultado na 

mesma data, é uma novidade bacana!
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Possíveis dúvidas

Dúvidas podem surgir nos comentários das postagens ou em conversas com as pessoas. Separamos alguns 

dados para te auxiliar.

Qual o número de vagas? 

Não temos um limite mínimo ou máximo de vagas, nossa seleção está muito mais focada em verificar a oferta de talentos 

que temos no processo e qual a urgência de pessoal de cada uma das áreas. 

Como vocês farão no caso dos candidatos que não falam inglês? 

Em muitas regiões do Brasil temos parcerias e descontos para nossos funcionários realizarem cursos de idiomas e 

oferecemos esse benefício completo em nosso programa de estágio para universitários negros.

Qual a região de atuação? 

As oportunidades de atuação são para todo o País, mas não delimitamos quantidade por região, já que a demanda de 

estagiários pode variar para cada área e município em que estamos. 

Mas no ano passado o inglês já não era obrigatório? 

O teste de inglês não era eliminatório no processo seletivo anterior. Neste ano, ele deixou de existir, ou seja, não há 

nenhum tipo de avaliação de língua inglesa durante a seleção. 
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Sua experiência

Já foi estagiário na companhia? O post é uma oportunidade 

de contar a sua experiência e, ao mesmo tempo, falar sobre 

o processo deste ano. 

Uma sugestão: você pode marcar um colega no LinkedIn e 

desafiá-lo a contar sobre suas percepções, o que acha? 

Sugestão de foto

Para acompanhar o post, indicamos a foto que você pode 

conferir aqui ao lado e baixar clicando neste link.

Ela contém informações básicas sobre o programa, além de 

reforçar a diversidade dos nossos times e as diferentes áreas 

de atuação dos estagiários.
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7PRESENTATION TITLE GOES HERE 2017

Obrigado!



  

JÁ PENSOU EM COMEÇAR A SUA CARREIRA EM UMA 
EMPRESA QUE ACREDITA NO POTENCIAL DE CADA UM 
PARA PROMOVER O MELHOR PARA TODOS? 

 
Então, venha criar o futuro na Bayer! 

  

Inscreva-se no processo seletivo para o Programa de Estágio Bayer 2020! 

 
Nós acreditamos que a diversidade de talentos com diferentes histórias e 
habilidades nos ajudarão a construir o futuro no presente, valorizando o 

respeito para que você possa mostrar sua melhor versão! 
 

Aqui temos duas portas de entradas, com oportunidades de estágio de 
ensino superior e técnico. 
  

 



  

 

Curtiu? Então não perca esta oportunidade e se inscreva!  

 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 
15 de Abril de 2020! 

  
 

Quero me inscrever!  

 

  

 
Em caso de dúvidas, clique aqui 

  
 

   

 

  
 

   

 

 

http://sejaofuturo.ciadetalentos.com.br/ 
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A Kellogg’s em parceria com a Cia de Talentos está com uma oportunidade 
de trainee com o PROGRAMA DE TRAINEE NEW TIGERS KELLOGG'S 2020 (SP/SC). 
Posso contar com a sua ajuda para a divulgação? 

  
Aqui vão algumas informações das vagas: 
  
  
Sobre a Kellogg’s 

"Somos mais de 33.000 funcionários em 21 países". 
  
1898 — A partir de uma intenção de produção de granola, o fundador de nossa 
empresa, W.K. Kellogg, e seu irmão, Dr. John Harvey Kellogg, mudaram para sempre o 
café da manhã, quando acidentalmente fizeram flocos de trigo. W.K. continuou 
fazendo novos experimentos até chegar aos flocos de milho e criar a deliciosa receita 
de Corn Flakes da Kellogg’s®. 
  
2020 – Kellogg´s Brasil – Somos uma empresa em fase de expansão, com mais de 3.500 
colaboradores no Brasil! Hoje contamos com 2 unidades fabris, 5 centros de 
distribuição localizados na regiões Sudeste, Sul e Nordeste do Brasil. Estamos 
investindo em novos produtos e novas categorias como Cookies & Crackers, Salty 
Snacks, Sucos, Massas, entre outros, além de aumentar nossa capacidade produtiva. 
Nesta etapa de expansão é fundamental contar com talentos que fortaleçam nossa 
capacidade de inovar, entregar resultados e crescer. 
  
Hoje a Kellogg Company é líder mundial na produção de cereais e líder em produção 
de biscoitos e salgados. Todos os dias, nossas marcas bem amadas encantam as 
famílias em mais de 180 países. Com vendas anuais de mais de US$ 13 bilhões de 
dólares. Estamos focados em fortalecer nosso banco de talentos. Os New Tigers serão 
muito bem preparados para serem o Futuro de Nossa Companhia! 

  
Sobre o Programa 

Buscamos New Tigers com espírito empreendedor, perfil arrojado, apaixonados por 
inovação, diversidade e inclusão, com o objetivo de desenvolver suas habilidades e 
prepará-los para assumir posições de destaque. Serão 18 meses de muito aprendizado, 
desenvolvimento e Job Rotation entre áreas estratégicas de nossa companhia. Tudo 
isso em um ambiente descontraído, em ritmo crescente e desafiador! 

  
Nosso programa contempla: 

 Job Rotation a cada 03 - 05 meses em áreas estratégicas de nossa companhia; 
 Apoio de um mentor que lhe acompanhará em cada fase; 



 Oportunidade de ser Co-lider de Projetos específicos; 
 Grande exposição internacional e participação em reuniões importantes com a 

Liderança. 
 Venha crescer com a Kellogg’s e ajudar a construir o futuro da nossa 

companhia! 

  
Pré-requisitos 

 Formação entre Junho/2018 e Junho/2020; 
 Alguns cursos que compõem os requisitos básicos do perfil: Administração de 

Empresas, Economia, Engenharias, Marketing e áreas afins. 
 Inglês fluente. Espanhol será um diferencial. 
 Disponibilidade para viajar, conhecer novas culturas, novos modelos de 

trabalho! 

 Perfil arrojado, paixão por inovação e novas tecnologias, mindset global 
estratégico, empreendedores, dinâmicos, determinados, bom relacionamento 
interpessoal, visão de negócios, habilidades de comunicação, apresentações 
em público e team player com excelente formação acadêmica/curricular. 

  
As vagas são para: 
- São Paulo/SP 

- São Lourenço do Oeste/SC 
  

 Em anexo, envio o cartaz eletrônico da oportunidade para facilitar a 

divulgação  

  
  

Para ver mais informações e inscrições, acesse o link a seguir: 
https://www.atsglobe.com/hotsite/traineekelloggs2020 

No caso de dúvidas, os alunos podem entrar em contato com: 
renata.batista@grupociadetalentos.com.br 
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Olá, @candidato 

Tudo bem? 

Você sabia que o estágio na P&G é diferente dos estágios comuns do mercado??? Ele é 

um estágio gerencial. 

Sabe o que isso significa?  

Durante o programa de estágio, você terá um trabalho signif icativo e será responsável por 

projetos que realmente impactam os nossos negócios. O programa vai te preparar para 

ser literalmente um(a) dos(as) futuros(as) líderes da companhia. Para isso, desde o dia 1 

você será desenvolvido para liderar e contará com o suporte de gestores, mentores, outros 

colegas de trabalho e muitos treinamentos! 

Além disso, você já pensou em participar de um processo para esse estágio que seja rápido 

e te dê o retorno na mesma semana? 

Se interessou? Não perca tempo! 

Acesse: http://bit.ly/32PgEsi e se inscreva até dia 1 de Abril para o #EstágioGerencial 

Relâmpago da P&G!  

Vagas em: Rio de Janeiro, Louveira, Manaus e São Paulo. 

Não vai f icar fora, vai?   

Um abraço, 

P&G e Cia de Talentos. 

 

 


