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Últimos dias para quem quer concorrer a uma vaga no Programa de Estágio 2020 da
CPFL Energia
As inscrições vão até 15 de setembro. São mais de 100 vagas na área corporativa e nas
unidades de negócio dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul para estudantes de
ciências humanas ou exatas
As inscrições para o Programa de Estágio 2020 da CPFL Energia se encerram em 15 de
setembro. Os interessados em fazer parte de um dos maiores grupos privados do setor
elétrico
brasileiro
devem
se
inscrever
exclusivamente
pelo
site
www.cpfl.com.br/estagiocpfl.
São oferecidas mais de 100 vagas para estudantes de ciências humanas e exatas em
Campinas, Bauru, Indaiatuba, Jaguariúna, Piraju, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio
Pardo, Sorocaba, São Leopoldo, Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria. Os postos são
direcionados para alunos matriculados no penúltimo ou último ano de graduação ou
formação técnica em 2020.
“A companhia investe e valoriza talentos em formação e que possam agregar novas
ideias. Um dos objetivos da CPFL Energia é selecionar e desenvolver pessoas que se
destaquem e liderem as inúmeras áreas de atuação do grupo”, diz o diretor de Recursos
Humanos da companhia, Rodrigo Ronzella.
O Programa de Estágio da CPFL é realizado há mais de 15 anos. Entre 2018 e 2019, cerca
de 300 jovens já ingressaram no programa e 65% deles seguem na companhia. Os
candidatos aprovados terão a chance de desenvolver suas trajetórias em um dos 30
maiores grupos empresariais do Brasil, com atuação em 12 estados e negócios nas áreas
de geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços de valor agregado em
energia.
“Tive a oportunidade e o prazer de desenvolver toda a minha carreira dentro do Grupo
CPFL Energia. A empresa me deu todas as ferramentas necessárias para crescer, ao
mesmo tempo me permitiu desenvolver competências e ter flexibilidade para alcançar
meus próprios objetivos profissionais”, conta o novo diretor de Relações com
Investidores da empresa, Carlos Cyrino, que entrou na companhia há 16 anos como
estagiário.
Seleção de candidatos
O processo seletivo é composto por uma prova online, seguida por uma dinâmica de
grupo. O candidato ainda participa de um painel de negócios com os gestores, que
analisam as competências e a aderência do perfil do estudante à vaga. O processo é
finalizado com entrevistas individuais, também realizadas pelos gestores da CPFL
Energia.
"O Grupo CPFL é uma empresa focada em desenvolver soluções de energia orientada
para os clientes. Por isso, estimula que os estudantes exponham as suas ideias,
interajam com as lideranças e desenvolvam competências valorizadas pelo mercado. Do
lado deles, os estagiários nos ajudam a compreender este novo mundo em constante
transformação", completa Ronzella.
Durante o estágio, a empresa estimula os novos profissionais para que criem projetos
originais nas áreas em que atuaram ao longo do ano. Como parte do encerramento do
programa, eles são convidados a apresentar propostas de soluções inovadoras para as
principais lideranças da empresa. O objetivo é promover a Cultura da Inovação logo nos

primeiros anos de carreiras dos jovens, além de ampliar a visibilidade dos estagiários
dentro da companhia.
Pré-requisitos
Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio 2020 da CPFL Energia, o
estudante universitário ou técnico deve:
 Estar matriculado em um dos cursos listados abaixo;
 Estar no penúltimo e último ano da graduação ou do curso técnico em 2020;
 Ter disponibilidade para a jornada de trabalho de 18, 20, 24 ou 30 horas semanais.

Cursos de Ensino Superior

Cursos de Ensino
Técnico

Administração

Eletrônica

Análise de Sistemas

Eletrotécnica

Arquitetura

Eletroeletrônica

Ciência da Computação

Mecatrônica

Comércio Exterior

Segurança do
Trabalho

Contábeis
Direito
Economia
Engenharias (Ambiental, Controle e Automação Civil, Civil,
Mecatrônica, Elétrica, Produção e Computação)
Estatística
Marketing
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Relações Internacionais

VAGA DE ESTÁGIO
É com muita alegria que compartilhamos 1 vaga de estágio de 30 horas
semanais para trabalhar na empresa Entuá Desenvolvimento Humano e
Organizacional com Marcelo Borges.
Data limite para aplicação: dia 10 de setembro
Bolsa: R$800,00
Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7bylnByUuyGJSmI7OZoVa947_z
EwihrPz3TAzHwNP2IXViA/viewform?usp=sf_link
Pré-requisitos
- Aluno da FEA-RP/USP;
- Maior de 18 anos;
- Já tenha participado ou ainda participa de alguma entidade de estudantil;
- Horário de trabalho: manhã e tarde (com flexibilidade de horário).
Competências e intenções esperadas:
 Vontade genuína de querer impactar positivamente as organizações e o
mundo (entrega autêntica);
 Experiência com gestão de projetos;
 Experiências com pessoas (atendimento e acolhimento);
 Curiosidade e abertura para aprender e para co-criar;
 Proatividade;
 Boa gestão de tempo, organização e disciplina;
Propósito do Entuá:
Somos uma empresa de treinamento e educação para o desenvolvimento
humano e organizacional, que acredita que pessoas e instituições conscientes
de si, dos outros e do todo são a base para a construção de vidas e relações
mais equilibradas e com mais propósito. Nossos esforços buscam facilitar
ambientes, experiências e processos com foco em inovação social,
comunicação consciente e geração de bem-estar, formando indivíduos, grupos
e lideranças para escolhas mais conscientes, empáticas e criativas.
Conheça nosso site no www.entua.com.br
Equipe Entuá
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About us
DIANA develops tailor-made solutions from natural raw materials for the food industry. These
products can significantly improve the sensorial and nutritional performance of foods by boosting
their palatability, flavor, texture, color and smell. In addition, DIANA’s nutritional concepts help to
reinforce the health benefit of products by using functional actives.
DIANA collaborates with its clients from the food, pet food, nutraceuticals and aquaculture
industries. Driven by its unique expertise in biosciences and coupled with major strategic
investments in innovation, DIANA works alongside its customers to continually open up new
markets.
DIANA is organized in three business units, which correspond to its targeted markets: Food, Pet
Food and Aquaculture. There is NOVA, our incubator for innovation in health and nutrition.

Responsabilities
Elaborating the Brazilian marketing plans in line to Diana's strategic planning.
Managing a range of Diana Pet Food products, their performance metrics, launch schedules and
pricing plans.
Monitoring the behavior of the pet food market, conducting analysis and research to identify
potential products, risks and trends.
Acting along with technical and commercial departments in the area of future product development
scopes, new processes and project monitoring.
Planning communication strategies for the reference product line, defining positioning, objectives
and action plans.
Implementing local communication actions and coordinating the organization of business events and
/ or dedicated to clients.
Supporting Regional Marketing Manager in the activities inherent to new global marketing projects.

Qualifications
Graduation in Administration, Marketing, Veterinary Medicine and related areas.
Desirable Postgraduate / MBA in Marketing.
Experience in product management or food marketing (preferably in the ingredients or pet food
market).
Advanced knowledge in computer science, especially PowerPoint, Excel, etc.
Advanced English.
Desirable Intermediary Spanish.

Competences:
Strong skills of collaboration, proactivity and organization. Strategic and analytical reasoning. Ability
to manage complexities and results. Excellent verbal and written communication skills. Competitive
intelligence. Project management.

Application in: diana-petfood.com através do menu carreira
—
SPF do Brasil Indústria e Comercio Ltda., Rodovia SP 215, Km 112,5 - Caixa Postal 27 - CEP 13690-000 - Descalvado/SP - BRASIL
Fone: +55 19 3583 9400 • Fax: +55 19 3583 9402 • spf-brasil@diana-petfood.com

Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Atividade odontológica.
CURSOS
- Administração;
- Publicidade e Propaganda;
- Gestão Comercial/Marketing.
REQUISITOS
- Cursando do 1° até o 6° Semestre;
- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2020 até o 1° semestre de 2024.
BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Recesso remunerado;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com 1h de intervalo.
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto
Anote o código: 178869 e ligue para (16) 3004-6290.
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Olá,
Tudo bem?
Como é participar de processo seletivo, provavelmente você já sabe...
Mas a novidade é que você pode receber o retorno de um processo seletivo mais
rápido do que pensa!
Aproveita e f aça sua inscrição, você não pode ficar de fora ... Essa oportunidade agora está

aberta para todo o Brasil!
Link: http://bit.ly/31JLEbt
Se inscreva até dia 1 de Setembro para o #EstágioGerencial Relâmpago da P&G!
Vagas em:

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Goiás, Bahia, Ceará, Piauí, São Paulo e Tocantins.
Não vai f icar f ora, vai?
Um abraço,

01 VAGA – ESTAGIÁRIO (ÁREA COMERCIAL/ADM VENDAS)
EMPRESA – PERPLAN URBANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LOCAL – RIBEIRÃO PRETO/SP
Descrição da Vaga:
- Estágio na área de Comercial, em empresa do setor imobiliário, com ênfase em
incorporação, urbanização e construção civil;
Atividades
- Controle de situação das unidades, disponibilidades de acordo com demanda de
reserva e/ou efetivação de vendas;
- Cadastro de clientes, imobiliárias, gerentes e corretores;
- Impressão dos Instrumentos de Compra e Venda via sistema;
- Checagem de documentação impressa e assinada de acordo com premissas préestabelecidas pela empresa;
- Controle e Distribuição das Comissões de Vendas;
- Relatório diário de vendas;
- Apoio aos Supervisores de Vendas quanto às questões administrativas.
Pré-requisitos:
- Cursando Marketing ou Administração
- Conhecimento, Word, Excel e Outlook
Perfil do Candidato:
- Pró-atividade;
- Habilidade em comunicar-se e trabalhar em grupo;
- Organização, disciplina e qualidade;
- Relacionamento Interpessoal;
- Atenção concentrada

Interessados – enviar o Currículo para o e-mail – rh@perplan.com.br

Clínica Precisodonto de Ribeirão Preto contrata:
Estágiário para área administrativa/financeira

Carga Horária: 30hrs semanais (flexível dentro do funcionamento da clínica que é das 9h00 às
19h00 de seg. à sex. e das 9 às 13 horas aos sábados).
Bolsa Auxilio + Vale Transporte: R$1.000,00 mensais
Início: Setembro/2019

Vaga: O estagiário será responsável pela estruturação da parte de contas a pagar e receber da
empresa, desenvolvendo relatórios, realizando análises e otimizando processos.
Nossa História: Somos duas unidades de Ribeirão Preto e uma de Uberaba. Nos destacamos
pela excelente estrutura, tecnologia e bom atendimento.

Requisitos para a vaga:
*Cursando a partir do segundo ano de Administração, Economia, Contabilidade ou Economia
Empresarial e Controladoria.
*Bons conhecimentos de Excel (VBA será um diferencial).
*Bom relacionamento pessoal
*Pró-atividade
*Independência
*Atitude de dono

Aos interessados, por favor, enviar currículo para contato@precisodonto.com.br incluindo
“Estágio Administrativo/Financeiro” no assunto do e-mail.

