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REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE 
 por Dieter Kelber 

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade está 
mais vivo que nunca. A cada solavanco na economia milhões de pessoas 
sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado para 
isso ? 

Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais 
preparados e a encarar as atuais mudanças no mundo de forma mais 
adaptada e segura. 

1. A responsabilidade pela garantia do trabalho não é das organizações, é 
antes de tudo uma obrigação de cada indivíduo. “Não é o touro que mata 
o toureiro. O toureiro é que se deixa matar”. 

ATENÇÃO!  
Não deixe de ver 
também os 
Boletins 
imediatamente 

anteriores...pode 
haver vagas 
ainda em aberto. 

As informações contidas nas 
oportunidades de trabalho 

divulgadas nos Boletins são de 
exclusiva responsabilidade das 

fontes concedentes. 

Boletim n. 006 
12.04.2018 
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2. O artista tem que estar onde o povo está – diz Milton Nascimento. A 
empregabilidade pressupõe mudar de cidade, estado, pessoas. Ser 
nômade virou competência. 

3. Complementando: você sabe transitar tranquilamente por ambientes 
multiculturais e tem jeito para entender e conviver com as diferenças? 
Por exemplo, trabalharia no Sul do Pará ? Vale lembrar que a gente não 
pode querer a isca e o peixe. Tudo é uma troca. Para ganhar alguma coisa 
é preciso perder outra. Estou no interior da Bahia trabalhando enquanto 
minha família esta em outra cidade por enquanto. Sair da zona de 
conforto 

4. Em momentos de crise nada é mais importante do que aprender novas 
profissões. Desenvolver novas habilidades e competências. Renovar-se 
constantemente. Nunca ter medo de tentar algo novo mesmo que ainda 
pequeno. Afinal, um amador solitário construiu uma arca e um grande 
grupo de profissionais construiu o Titanic. 

5. Desapegar-se do fetichismo de cargos e posições. Se o trabalho 
oferecido lhe garante a sobrevivência e um grau de satisfação vá em 
frente. Ser humilde é fundamental. 

6. Você é capaz de definir em poucas palavras seu mercado alvo? O 
inimigo do bom é o melhor. 

7. Você tem um belo passado de glórias. Porém, sabe quanto o mercado 
está disposto a remunerar pelos seus serviços? 

8. Aprendizado contínuo difundido há alguns anos é cada vez mais forte 
quando se fala em empregabilidade. Jornais, Revistas, Internet. Tem que 
estar atualizado. Mas escolha os temas com cuidado. Existem muitos 
secretários de Deus proclamando notícias de caráter duvidoso e, 
sobretudo alarmista na questão da recolocação. A Internet fornece todo 
dia milhares de falsos profetas. Não aceite de imediato uma informação 
como verdadeira. Nem estas mal traçadas linhas que escrevo. Reflita. 
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9. Aceitar críticas. Receba críticas sem pedras nas mãos. Acho que onde 
não há crítica o inimigo ajuda. Como no mundo corporativo, o pior cliente 
é aquele que não reclama. Aquele que o adula ou concorda com você 
100% quase nunca é seu amigo de fato. Críticas são uma ferramenta 
fantástica para nossa autoavaliação. Porém, seja crítico também quanto 
aos palpiteiros. 

10. Não deixe que os outros tenham piedade de você. Isto é a pior coisa: o 
coitadinho. 

11.Se você é do tipo que resiste, um conselho pare de viver o passado. 
Tem gente que vive presa ao que já aconteceu que resiste às novas ideias 
e às mudanças e, ao mesmo tempo, é neuroticamente preocupada com o 
envelhecimento, sem se dar conta de que são essa atitudes que, de fato, 
as tornam velhas. Saia da mesmice! Não adianta arrumar as mesas e 
cadeiras no convés do Titanic. 

12. Abandonar a histeria coletiva corporativa de que tudo está ruim, que 
está difícil. 

FAÇA UM PLANO DE TRABALHO PARA VIDA TODA! 

 1- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é *ÉTICA* 

2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é 
*PLANEJAMENTO* 

3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO* 

4 - Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é *GARRA* 

5 - Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é 
*CRIATIVIDADE* 

6 - Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome 
disso é *VONTADE* 
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7 - Não basta iniciativa. Também é preciso ter "acabativa" O nome disso é 
*EFETIVIDADE* 

8 - Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é 
*PRODUTIVIDADE* 

9 - Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é *SUPERAÇÃO* 

10 - Para todo "Gamer Over", existe um "Play Again". O nome disso é 
*RECOMEÇAR*. 

I - OPORTUNIDADES PARA 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL / 

PROFISSIONAL 
 

 

 

II - VAGAS EFETIVAS 

 

1. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  
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Benefícios Salário e benefícios atrativos.  

Descrição 

Deverá ser responsável pelas análises técnicas das dimensões das cargas, dimensionar 
os equipamentos de movimentação, transporte e/ou elevação, estudos de lifting, 
elaborar desenhos técnicos, inspeções de campo das atividades desenhadas, supervisão 
de manobras em portos e nos locais de coleta para elaboração do informe técnico do 
início e final do serviço. Domínio Autocad Disponibilidade para viajar pelo Brasil e 
estrangeiro. (Passaporte vigente) Imprescindível Alto nivel de inglês Espanhol seria um 
adicional positivo  

Área Cálculos, Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-mecanico-sao-paulo-18804  

 

2. Título Engenheiro de Processos 

Cidade/Estado/País Barueri/ SP / Brasil  

Salário R$ 9.000,00  

Benefícios 
Auxílio Creche, Cesta Básica, Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na 
empresa, Vale Transporte   

Descrição 

Responder pela coordenação da área de processos, desenvolvendo ações no sentido de 
otimizar os processos de fabricação. Atuar em conjunto com as áreas de produção, 
qualidade, engenharia e vendas, adequando os processos de fabricação as necessidades 
dessas áreas, bem como buscar reduzir os custos de fabricação sem comprometer a 
qualidade dos produtos comercializados pela empresa. Desenvolver e implantar 
ferramentas de gestão voltadas a sua área de atuação, a fim de maximizar os recursos 
disponíveis na fabricação dos produtos. Agir, quando necessário, junto à área de 
produção para desenvolver testes visando à alteração de processos para maximizar 
resultados. Elaborar e implantar estudos de viabilidade técnica e/ou econômica quanto 
a novos processos que contribuam para melhoria da performance na fabricação de 
produtos. Ensino Superior completo em Engenharia de Produção / Mecânica ou áreas 
correlatas. Possuir registro no CREA  
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Área Processos  

Cursos Graduação em Engenharia de Produção, Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-de-processos--barueri-18802  

 

3. Título Engenheiro de Projetos 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Estacionamento, Restaurante na empresa, 
Vale-transporte   

Descrição 

Zelar pelo andamento do projeto (nacionais e internacionais) como um todo. 
Integração entre os departamentos (engenharia, compras, qualidade, produção, 
planejamento, etc.). Interface com o cliente e demais partes interessadas. Reuniões 
semanais internas e com o cliente. Acompanhamento do cronograma junto ao 
planejamento (cronograma, follow-up). Acompanhamento da documentação de 
projeto junto à engenharia (especificações, folhas de dados, etc.). Acompanhamento 
das aquisições junto ao departamento de compras. Acompanhamento dos custos 
(previsto vs realizado). Reports a diretoria. Facilidade de trabalho em equipe. 
Organização e comprometimento. Ensino Superior em Engenharia. Experiência na 
área. Conhecimentos de gestão de projetos. Conhecimentos diferenciais no pascotes 
engenharia dos compressores, trocadores de calor, geradores de nitrogênio, 
equipamentos em geral. 

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-de-projetos--sao-paulo-18801 
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4. Título Eletricista Júnior 

Cidade/Estado/País Osasco/ SP / Brasil  

Salário R$ 1.500,00  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Seguro de vida em 
grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte  

Descrição 

Manutenção preventiva e corretiva de motores diesel em geradores, utilização de 
sistemas entre demais atividades. Experiência em sistemas paralelismo digital, 
conhecimento em alternadores de potência. Conhecimento em quadros de 
transferência (Q.T.A). NR10. Experiência nas atividades.  

Área Manutenção  

Cursos Técnico em Elétrica  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/eletricista-junior-osasco-18791  

 

5. Título Engenheiro Comercial 

Cidade/Estado/País Cotia/ SP / Brasil  

Salário R$ 15.000,00  

Benefícios Benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição 

Atuar comercialmente junto a clientes privados, Vender os serviços da engenharia da 
área de geotecnia, saneamento e meio ambiente, incluindo gerenciamento e supervisão 
de obras industriais e comerciais de grande porte Executar as estratégias da empresa 
para a comercialização dos produtos. Cumprir planos e programas de vendas 
conforme diretrizes do grupo. Ter perfil comercial, boa comunicação, pró-ativo, bom 
relacionamento interpessoal, trabalho em equipe Experiência na área comercial de 
engenharia. 
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Área Comercial  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-comercial-cotia-18788  

 

6. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País Barueri/ SP / Brasil  

Salário R$ 3.000,00  

Benefícios Benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição 
Levantamento de Imóveis, Laudos, Pesquisa de mercado. Local de trabalho: Alphaville 
- Barueri 

Área Pesquisa  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-barueri-18782  

 

7. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 7.000,00  

Benefícios Salário + benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição Atuar com desenvolvimento ou compatibilização de projetos técnicos, gestão da 
equipe, etc. Superior em Engenharia Civil. Possuir no CREA. Ter trabalhado com 
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desenvolvimento ou compatibilização de projetos técnicos. Experiência em obras pode 
ser muito positiva. SOFTWARE: pacote Office, Excel intermediário (no mínimo), 
AutoCAD avançado e Project é desejável. Conhecimento do Varejo.  

Área Execução de Obras, Gerência de Obras, Planejamento, Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-sao-paulo-18777  

 

8. Grupo Vidas 

A empresa Vidas Home Care foi fundada em 2005 e atualmente atua em cerca de 90 cidades paulistas, 
mantém contratos com diversas operadoras de saúde e atende em média 3 mil pacientes por mês.  

Vaga: Enfermeiro Administrativo - Case 

Local de Trabalho: Campinas  

Responsabilidades: 

Manter relacionamento com Operadoras de Saúde, para implantação de pacientes em atendimento Home 
Care. Orientar os profissionais externos quanto à técnica e postura a ser adotada com os pacientes. Realizar a 
condução clínica de acordo com as intercorrências apresentadas pelos pacientes, atuando em parceria com a 
equipe médica. Manter contato com os familiares para orientações em geral. 

 

 Formação:  

Ensino Superior em Enfermagem. Possuir COREN ativo.  

Necessário habilidade com rotinas administrativas e relacionamento com clientes. Conhecimentos no pacote 
Office. Desejável experiência em Home Care. 

 
 Salário: R$ 3060,00 
 Benefícios: Assistência Médica, Cesta básica, Tíquete-alimentação, Vale-transporte 
 Regime de contratação: CLT (Efetivo) 
 Horário: De segunda a sexta, das 08:00 às 18:00  
 Informações adicionais: Possuir CNH e Veículo Próprio. 

 
Os interessados deverão encaminhar o CV para: gestão.pessoas@vidashomecare.com.br 
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III - VAGAS TRAINEES 

 
 

9. Programa Trainee Logística Lojas Americanas e B2W Digital 2018.  

 Pré-Requisitos: Formando entre Dez/ 2015 e Dez/2017 nos cursos de Administração (todas), Ciências da 
Computação, Estatística, Engenharias (todas) e Matemática. 

Conhecimento intermediário do Idioma Inglês, mobilidade e mestrado em áreas afins será considerado um 
diferencial. 

 As inscrições só vão até dia 20 de Abril! 

 Inscrições pelo site: https://www.atsglobe.com/oportunidades/traineeb2wlojasamericanas/ 

 Sobre o Programa 

Formando os futuros líderes da melhor empresa de Logística do Brasil! 

Diante do contexto de inovação em que vivemos e para suportar o agressivo plano de expansão das 
Companhias, criamos a empresa de Logística e Distribuição LET'S. A LET'S fará uma gestão compartilhada 
dos ativos de logística e distribuição da Lojas Americanas e da B2W Digital sob uma liderança única, e com 
isso nasce uma das maiores empresas de Logística do Brasil! 

Para garantirmos a excelência na operação e a contínua expansão dessa nova empresa, buscamos Trainees que 
queiram se desenvolver de forma acelerada, atuando como importantes agentes desse grande desafio. 

SAIBA MAIS SOBRE AS COMPANHIAS EM: RI.LASA.COM.BR E RI.B2W.DIGITAL 

IV - VAGAS ESTÁGIOS 
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10. Programa de Estágio 2018 
 
A BorgWarner é uma das principais industrias automotivas do Brasil e está em busca de talentos. Participe do 
nosso programa de estágio! 
Requisitos: Encaminhar cv para: recrutamento@borgwarner.com acesse o nosso site 
www.borgwarner.com/career  Cursando 1° ou 2° ano de Comércio Exterior, Relações internacionais, 
Administração; 2°, 3° ou 4° ano de Engenharia Mecânica, Produção;  Inglês Intermediário ou Avançado;  
Excel Avançado;  Residir na região de Campinas;  Disponibilidade para estagiar no período da manhã. 
Bolsa auxílio, Convênio Odontológico, Convênio Médico, Vale Transporte  
Encaminhar cv para: recrutamento@borgwarner.com acesse o nosso site www.borgwarner.com/career 
 

11. Estágio em RH 

 Você que busca conhecimento profissional, gosta de estudar, lidar diretamente com pessoas, criar novos 
projetos, tem ótima comunicação oral e escrita e é organizado com suas tarefas e prazos, estamos à sua 
procura para juntar-se ao nosso time da WeAudit como Estagiário de RH em Campinas/SP.  

 A WeAudit é uma empresa ganhadora do prêmio Great Place to Work como uma das melhores empresas 
para trabalhar do Brasil.  Com gestores jovens e inovadores, investimos no desenvolvimento dos estagiários 
com o programa "De estagiário a CEO", e estamos buscando jovens criativos, proativos e comprometidos para 
crescer junto conosco, pois somos uma empresa em constante expansão.  

 Se você possui essas características,  tem de 20 à 26 anos e está Cursando Recursos Humanos (a partir do 4º. 
Semestre), nós queremos conhecer você. E saiba mais sobre como trabalhar nossa empresa clicando 
aqui: http://materiais.weaudit.com.br/trabalhe-conosco ou enviar o currículo para o e-mail 
para rh@weaudit.com.br. 

Habilidades em illustrator, photoshop, edição de vídeo, RD Station e mídias sociais (Facebook Ads, Linkedin 
Ads e Google Adwords) serão considerados diferenciais relevantes para a vaga, pois também usamos no RH as 
ferramentas de marketing para encontrar os candidatos ideais para nossa empresa.    

 Horário do estágio: das 9h às 15h30, de segunda a sexta.  

 Bolsa auxílio de R$ 1.000,00 (já incluso alimentação e transporte) 

12. Oportunidade de Estágio 
 
Número de vagas: 02 Bolsa Auxílio: Bolsa e benefícios compatíveis com o mercado. Requisitos: Cursar Eng. 
Civil (4° ou 5° ano) e possuir conhecimentos em AUTOCAD e Pacote Office. A pessoa deve ser proativa, com 
boa comunicação e ter facilidade para trabalhar em equipe.   
 
Descrição da vaga:  Auxiliar na coordenação e gerenciamento da produção, analisando principalmente três 
aspectos: qualidade, prazo e custo.  Acompanhar o desenvolvimento da obra por meio de cronogramas físico-
financeiro e planilha de levantamento de serviços.  Auxiliar na contratação e gestão de terceiros.  Controle e 
acompanhamento da aplicação do sistema de qualidade da empresa, de acordo com o PBQP-H.  
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Localidade: Campinas/SP. 
 
 Interessados devem enviar o para: Evandro_m88@hotmail.com Ou entrar em contato pelos telefones: (11) 
94383-7016/ (19) 3242-6976 
 

13. VAGA DE ESTÁGIO 
 
ESTAMOS A PROCURA DE TALENTOS! Se você é um deles, VENHA CRESCER COM A GENTE. 
Alunos do 4° ano de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Matemática. 
PROCESSO SELETIVO: Triagem de currículos até 15/04 Dinâmicas de Grupo de 16/04 a 20/04 Entrevistas 
de 23/04 a 27/04 Previsão para início de 01/05 a 15/05 P 
ENVIE SEU CURRÍCULO: vagas@consultoriaquantum.com.br  

14. Estagio de Educação Física. 

Cursando Educação Física a partir do 5° semestre. 

Na Unidade do Gramado Horário das 06:30 as 09:30 de segunda a sexta. 

Bolsa auxilio de R$ 324,00 mais Bolsa transporte de R$ 100,00 totalizando R$ 424,00 por Mês. 

Interessados enviar currículo para marilza@changeacademia.com.br 

No assunto colocar estagio Ed. F manhã. 

15. Oportunidade de Estágio 
 
RAMO DA EMPRESA 
- Cobrança e recuperação de crédito. 
CURSOS 
- Marketing; 
- Gestão e correlatos; 
- Publicidade e Propaganda; 
- Administração e correlatos; 
- Comunicação Social - Publicidade, Propaganda e Marketing. 
REQUISITOS 
- Concluir no 2° semestre de 2018 até o 2° semestre de 2021. 
BENEFÍCIOS 
- Bolsa Auxílio no valor de R$ 583.33; 
- Treinamentos; 
- Auxílio Refeição; 
- Auxílio Transporte; 
- Recesso Remunerado; 
- Bonificação conforme avaliação; 
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação. 
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. 
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Cidade Satélite - Atibaia 
Anote o código: 155234 e ligue para (11) 3514-9300. 
 

16. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM MARKETING ESTRATÉGICO 
 
Multinacional do segmento Automotivo, seleciona Estagiário para área de Marketing Estratégico  para a 
região de Itupeva/ SP.  
Requisitos:Ensino Superior cursando Ensino Superior cursando Engenharia de Produção; Elétrica, Mecânica, 
Mecatrônica ou Administração com conclusão para Dezembro 2020; 
Conhecimento Pacote Office Avançado; Inglês Avançado; Conhecimento em Autocad e Solidworks. 
 Principais:Análise de mercado automotivo, volumes, preços, concorrentes e ciclo de vida dos produtos, 
elaboração de apresentações estratégicas da divisão. 
Composição Salarial: Bolsa compatível com o mercado; Assistência médica, Fretado, Refeição no local e 
Seguro de Vida.  
  
 Enviar currículo aos cuidados de Bruna Felipe, para o e-mail bfelipe@feeta.com.br  identificando Estágio em 
Marketing Estratégico no campo assunto. 
www.feeta.com.br 
 

17. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM MELHORIA CONTÍNUA 
 
Multinacional do segmento Automotivo, seleciona Estagiário para área de Melhoria Contínua para a região de 
Itupeva/ SP.  
Requisitos:Ensino Superior cursando Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica 
com conclusão para Dezembro 2020; Conhecimento Pacote Office Avançado; Inglês Avançado; Microsoft 
Project (Desejável);SAP (Desejável). 
  
Principais:  Elaborar e enviar relatórios internos e Externos; Desenvolver atividades de melhoria contínua;  
Suporte ao processo de desenvolvimento de produto; Apresentar treinamentos para o time.  
Composição Salarial: Bolsa compatível com o mercado; Assistência médica, Fretado, Refeição no local e 
Seguro de Vida.  
  
 Enviar currículo aos cuidados de Bruna Felipe, para o e-mail bfelipe@feeta.com.br  identificando Estágio em 
Melhoria Contínua no campo assunto. 
www.feeta.com.br 
 

18. Oportunidade de estágio para os alunos de Administração (todas), Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias 

(todas) e Matemática. 

 O PROGRAMA DE ESTÁGIO B3 busca atrair e formar jovens, desenvolvendo seus potenciais, alinhados 
com os valores da B3 e comportamentos aderentes as necessidades do negócio, para futuramente assumirem 
posições na organização. 

 Estamos com o processo seletivo aberto para o Programa de Estágio (com duração de 1 ou 2 anos) e o 
Programa de Estágio de Férias (com duração de 1 mês). 

 Buscamos jovens com os seguintes Pré-requisitos: 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
Cursos de : Administração (todas), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias (todas), 
Estatística, Física e Matemática. 

Conclusão do curso entre 07/2019 à 07/2021. 
Disponibilidade de estágio: 06 horas por dia (30 horas semanais). 
Bolsa Auxílio e Benefícios compatível com o mercado. 

Para mais informações e inscrição acesse o link: http://programadeestagiob3.com.br/ 

INSCRIÇÕES até 2 de Maio de 2018. 

19. PROGRAMA DE ESTÁGIO INGREDION 2018 - 2O SEMESTRE 

Um futuro de inovação começa aqui! - Inscrições prorrogadas até 01/5/2018! 

SOBRE NÓS 

Empresa multinacional que é líder global no desenvolvimento de ideias e entrega de soluções em 
ingredientes de origem natural a clientes em 100 países, atendendo a mais de 60 segmentos da indústria. 
 
Você encontra nossos ingredientes em alimentos, bebidas, produtos para nutrição animal, farmacêuticos, de 
higiene pessoal, entre outros utilizados todos os dias por milhões de pessoas. 
 
Como fazemos isso? 
Nossas ações são conduzidas pelos nossos valores Segurança, Qualidade, Integridade, Respeito, Excelência e 
Inovação, que são vivenciados no dia a dia pelos nossos 11 mil funcionários. Isso faz a diferença! 
 
Onde estamos? 
Possuímos sede em São Paulo e quatro unidades industriais estrategicamente espalhadas pelo País, nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 
Pernambuco.  A unidade industrial de Mogi Guaçu (SP) é a maior fábrica da Ingredion no Brasil e abriga o 
centro de inovação Idea Labs que atende toda a América do Sul, incluindo plantas-piloto e um centro de 
Culinology. 

O PROGRAMA 

O que buscamos? 
Nosso time é formado por talentos que se sintam motivados por desafios e queiram fazer parte dessa jornada 
para sermos reconhecida como a Melhor e Maior em Ingredientes Inovadores! 
 
Por que trabalhar na Ingredion? 
1) Temos foco em inovação 
2) Respeitamos e vivenciamos os valores corporativos 
3) Temos orgulho do que fazemos e de como fazemos 
4) Acreditamos que o seu trabalho fará diferença em uma escala global 
5) Incentivamos no reconhecimento financeiro 
6) Apoiamos o desenvolvimento de carreira 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
 
CLIQUE AQUI E CONFIRA A RELAÇÃO DE CURSOS x ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Saiba mais 

 

Pré-requisitos 

 Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Engenharia Mecânica, Psicologia, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis; 

 Conclusão de Julho de 2019 a Dezembro de 2019; 

 Necessária graduação com duração mínima de 4 (quatro) anos; 

 Nível do Inglês Avançado; 

 Bons conhecimentos no Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word); 

 Disponibilidade para Estágio de 06 horas diárias. 

Observação: Antes de realizar a sua inscrição, confira a relação de CURSOS x ÁREAS DE ATUAÇÃO no 
menu PROGRAMA! 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 São Paulo/SP - Suprimentos (Supply Chain); 

 Cabo de Santo Agostinho/PE - Recursos Humanos; 

 Balsa Nova/PR - Produção; 

 Balsa Nova/PR - Engenharia; 

 Mogi-Guaçu/SP - Idea Labs; 

 Mogi-Guaçu/SP - Produção; 

 Mogi-Guaçu/SP - Engenharia (vagas para Fábrica, Melhoria Contínua e Projetos); 

 Mogi-Guaçu/SP - Manutenção; 

 Mogi-Guaçu/SP - Recursos Humanos; 

 Mogi-Guaçu/SP - Finanças. 

LOCALIDADES 

 São Paulo - São Paulo 

 Mogi Guaçu - São Paulo 

 Balsa Nova - Paraná 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
 Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco 

ETAPAS DO PROCESSO 

 Período de Inscrição com Testes; 

 Análise qualitativa e quantitativa das fichas de inscrição e testes; 

 Entrevista Online (Cia de Talentos); 

 Painel com Entrevistas Finais (Ingredion); 

 Início do Estágio. 

Observação: Inscrições até 01/5/2018 -  Cia de Talentos 

 

20. VAGA DE ESTÁGIO 

ADMINSTRAÇÃO DE EMPRESAS, ECONOMIA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ENGENHARIAS 

A Agrotech Consultoria é uma empresa de consultoria que atua no mercado de commodities há mais de 5 
anos, como foco em gestão de riscos, gestão comercial e financeira. Estamos selecionando estagiários para 
atuar nas áreas de inteligência de mercado e consultoria em gestão comercial, financeira e de riscos.  

Buscamos candidatos que tenham vontade de aprender, sejam proativos, curiosos e tenham vontade de 
crescer. 

Pré-requisitos 

Estudantes de graduação a partir do último ano de Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharias; 

Domínio nas ferramentas do Microsoft Office com destaque para o Excel; 

Desejável inglês avançado; 

Conhecimentos no mercado financeiro e contabilidade serão considerados um diferencial; 

Atividades 

Assistência no desenvolvimento de estudos de mercado e atualização de relatórios de mercado; 

Assistência aos consultores no processo de avaliações comercial, financeira e de riscos; 

Envio de relatórios a clientes e consultores; 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
Suporte à área de inteligência de mercado da empresa; 

Benefícios: Bolsa auxílio compatível com o mercado, vale refeição, seguro de vida e plano médico. 

Local de Trabalho: Campinas – Rua Paulo César Fidelis, 39 – Edifício The First Offices 

Interessados enviar currículos para lucas.blanc@agrotechconsultoria.com.br com o assunto: “Vaga de 
estágio”. 

21. Estágio na área de TI - Banco de Dados 

Quantidade: 1 vaga  

Deverá estar cursando: Ensino Superior da área de Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Processamento de Dados ou Sistemas de Informação. 2º ano, 3º ano ou 4º ano. Noções de 
lógica de programação, Java, PHP, HTML, CSS, SQL e Linux. Inglês técnico. 

 Atividades: Participar no desenvolvimento de software, planejamento, análise, modelagem, entre outras 
atividades.  

Idiomas: Inglês intermediário  

Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 Benefícios: Vale-transporte Horário: 10:00 às 17:00 – De segunda a sexta  

Dados da empresa: ProScore - Serviços de desenvolvimento e manutenção de banco de dados. Empresa 
Nacional de pequeno porte com 50 funcionários. Ramo: Informática  

Localização: Campinas – SP Bairro: Jardim Guanabara Site: www.cheque-pre.com.br  

Os interessados devem enviar currículo para: sgq@proscore.com.br O contato será apenas por e-mail. 

 

22. Oportunidade de Estágio 
 
RAMO DA EMPRESA 
- Restaurantes e similares. 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
CURSOS 
- Gestão de Logística; 
- Logística e correlatos; 
- Engenharia de Transporte e Logística; 
- Administração - Transporte e Logística. 
REQUISITOS 
- Concluir no 2° semestre de 2018 até o 2° semestre de 2021. 
BENEFÍCIOS 
- Bolsa Auxílio no valor de R$ 700.00; 
- Refeição no local; 
- Auxílio Transporte; 
- Recesso Remunerado; 
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação. 
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 
De segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, com 1h de intervalo. 
Cambuí - Campinas 

Anote o código: 158065 e ligue para (19) 3004-6290. 

 

23. ESTAGIO NA AREA DE LOGÍSTICA 
 
Cursos ADM; Enga Produção. 
Conclusão do curso previsto para dez 2019. 
Idioma: Inglês. 
Pacote Office. 
Local: Vinhedo 
 CV direto para ana.itri@volskswagem.com.br 
 

24. Estagiária de engenharia civil 

Para estagiar em obra no período de 30 horas semanais. Validade do estágio é até final de julho/2018. 

Oferece salário mais benefícios (alimentação e transporte). 

A partir do 5º semestre. 

Encaminhar currículo para: engenharia10@abilityconstrutora.com.br 

Site: www.abilityconstrutora.com.br 

25. ESTÁGIO DE EXPORTAÇÃO PARA METALÚRGICA 

CURSANDO FACULDADE 02º ANO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

SALÁRIO 1.000,00 

HORÁRIO :  09: 00 H AS 16:00 (01 h de almoço) 
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
 Refeição local , vale alimentação 80,00 , vale transporte, seguro de vida. 

 Por favor encaminhar no email currículos : recrutamento@rhpersonal.com.br AOS CUIDADOS DE 
GERUSA LEMOS ou pessoalmente no endereço: AV.DOUTOR CAMPOS SALES 251 SALA 11 CENTRO 
DE CAMPINAS. 

26. ESTÁGIO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

Indústria química multinacional de grande porte, líder em seu segmento. Local: Paulínia Requisitos:  

Cursando Superior em Engenharia Ambiental;  Desejável previsão para conclusão entre dez/2019 e 

dez/2020;  Estudantes do período noturno;  Inglês avançado para escrita e conversação;  Com CNH – 

categoria B;  Disponibilidade para estagiar das 7:20h às 14:00h. 

Benefícios:  Bolsa: R$ 1.690,00  Assistência Médica  Assistência Odontológica  Refeição no Local  

Estacionamento ou Auxílio Transporte 

Atividades: - Gerenciamento de resíduos; Acompanhamento de projetos e recomposição de mata; 
Acompanhamento das operações de movimentação de inertes para destinação ou reciclagem externa; 
Preparação e protocolização de documentação em órgãos de controle; Preparação de documentação para 
licenciamento junto a ANVISA; Preparação de relatórios para IBAMA; Gerenciamento de fornecedores de 
serviços ambientais.  

Os interessados deverão enviar o currículo com título Estágio Eng. Ambiental para: 
marta.fascina@willisa.com.br. 

27. ESTÁGIO MOTOROLA - JAGUARIÚNA 

Requisitos Cursando Ciências Contábeis • Estágio de 2 anos • Inglês Avançado • Pacote Office • Residir na 
região de Campinas 

 Descrição da Área: • Lançamento das Entradas diárias; • Auxiliar na preparar reconciliações das contas; • 
Auxiliar na organização dos documentos. 

 Benefícios -Bolsa Auxílio; -Vale-Refeição; -Transporte Fretado; -Seguro de Vida; -Convênio Médico. 

 Interessados enviar CV para estagiomoto@motorola.com 

28. Estagiário- Meio Ambiente 
WestRock Valinhos 
 
Descrição das atividades: 
O Estagiário (a) auxiliará o Dep. de Meio Ambiente, levantamento e revisão dos aspectos e impactos 
ambientais das atividades desenvolvidas; levantamento e atendimento das legislações aplicáveis; interface com 
orgãos ambientais (CETESB, DAEE, Policia Civil, Federal, Exército e etc.); treinamentos; gestão de resíduos; 
controles e monitoramentos ambientais; estatísticas; auditorias e inspeções nas áreas da unidade e auxílio nas 
atividades da área de Segurança do Trabalho.  
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DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 
Requisitos: 

• Cursando penúltimo ano de Engenharia Ambiental ou áreas correlatas; 
•  Bons conhecimentos de informática (word, excel, power point e internet); 
•  Inglês básico (Desejável) 
•  Disponibilidade para estágio de 6 horas/dia.  

Para candidatar-se acesse westrock.ongig.com e procure por Brazil.  
 

29. ESTÁGIO ADM 
 
Atividades: Atuar com rotinas administrativas, auxiliar o departamento financeiro e pessoal. Pré-requisitos:  
Residir em Campinas, Valinhos ou Vinhedo.  Conhecimento em rotinas administrativas.  Cursando a partir 
do 3º ano de Administração ou Ciências Contábeis  CNH B Salário: R$1000,00 + VT (R$150,00) 
 Interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: infocampinas@umanabrasil.com ou comparecer 
pessoalmente com currículo no endereço: Av. Francisco Glicério, 1664 – Centro – Campinas/SP  
 

30. Estágio em Ciências Contábeis 
 
REQUISITOS: - Cursando superior em Ciências Contábeis ou Economia.  
Graduandos a partir do 3º semestre. - Desejável conhecimento em Pacote Office.  
Principais atividades:Auxílio e conferência do livro fiscal e Controle de arquivos XML; OFERECEMOS: - 
Bolsa auxílio: R$ 1.521,84. - Horário: 08h00 às 15h00 (1 hora de intervalo) de segunda à quinta-feira e sexta-
feira saída às 14h00. - Benefícios: Auxílio Transporte, Refeição, Convênio Médico e Odontológico e Seguro de 
Vida. 
LOCALIDADE: Campinas/SP  
Os interessados deverão se inscrever por meio do site www.globalestagios.com.br (vaga 42231) ou enviar 
currículo para anuncio.micheledomingues@globalempregos.com.br com o assunto “EST42231” 
  

 


