
VENHA FAZER
parte da família

carmen.rodrigues@b2agencia.com.br

Vaga em:
 Estágio em 

Relacionamento com 
Cliente

Unidade: Ribeirão Preto

Envie seu currículo para:



VENHA FAZER
parte da família

carmen.rodrigues@b2agencia.com.br

Vaga em:

 Estágio de Produção 
de Eventos

Unidade: Ribeirão Preto
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VENHA FAZER
parte da família

carmen.rodrigues@b2agencia.com.br

Vaga em:
 Analista de 

Relacionamento com 
Cliente Jr.

Unidade: Ribeirão Preto

Envie seu currículo para:





 

O nosso Programa de Trainee é para quem se graduou e deseja realizar. Venha deixar sua marca 

na história da Honda!  

• Programa acelerado de desenvolvimento 

• Aprendizado presencial em cada processo: fábrica, concessionárias, vendas, 

administrativo 

• 24 meses de atividades monitoradas 

Inscrições abertas até o dia 03/10/18 

Para se inscrever acesse: https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos 

 

 

https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos




Inscreva-se o quanto antes em: http://www.estagiosumup.com.br/

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: lucas.castro@grupociadetalentos.com.br

Programa de Estágio SumUp

Sobre:
A SumUp é uma fintech líder em pagamentos móveis (mPOS) na Europa e está em alto crescimento no mercado brasileiro, trazendo

soluções em pagamentos para deixar a vida de quem tem seu próprio negócio cada vez mais prática. E foi com essa determinação que

crescemos 15000% nos últimos 3 anos, nos tornando a empresa europeia que mais cresceu no último ano e ficando em 1º lugar no

ranking da Inc. 5000. Aqui, nos importamos de verdade com o que fazemos! Trabalhamos para empoderar o micro e pequeno

empreendedor com muita tecnologia e cuidado com as pessoas. Hoje somos mais de 1000 SumUpers ao redor do mundo trabalhando

com o mesmo propósito. Além disso, neste ano nos tornamos uma empresa reconhecida pelo Great Place to Work no Brasil, com cerca

de 24% dos funcionários LGBTI+

Pré-requisitos:
• Qualquer curso de graduação numa universidade brasileira,

com expectativa de formação em Dezembro de 2019;

• Português fluente e Inglês avançado;

• Disponibilidade de morar em São Paulo no período do

programa e estagiar 30 horas por semana;

• Se estrangeiro, possuir vínculo com universidade brasileira e

visto para trabalhar no Brasil.

O programa:
• O programa começa em Janeiro de 2019 e terá duração de 12

meses.

• Durante esse período, você fará parte de um dos nossos times

e será protagonista em projetos estratégicos, além de vivenciar

em primeira mão o dia a dia de uma fintech global!

• Para saber mais e se inscrever, acesse o link abaixo!

http://www.estagiosumup.com.br/
mailto:lucas.castro@grupociadetalentos.com.br
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Se você está

interessado em se

candidatar a esta

vaga pressione o

botão candidatura no

final desta página.

Indique esta
vaga a um
amigo

Programa Trainee Vivo 2019

Estrutura do Programa 

Nosso programa é inspirado no Learn on the job, um método que propõe, que o
aprendizado aconteça durante o trabalho, ou seja, mão na massa!

Olha o que você vai encontrar aqui:

Feedbacks periódicos para entender o que você fez bem e onde dá pra
melhorar
Envolvimento em um projeto estratégico, com muita visibilidade e
apresentação para uma banca avaliadora no fim do programa
Oportunidade de atuar em até 3 áreas diferentes dentro da empresa
Sessões com um mentor que vai te acompanhar, trazendo insights e
ideias legais pro seu amadurecimento profissional
Convite pra atuar em atividades sociais em parceria com a Fundação
Telefônica
Treinamento e vivências que vão ajudar você a se desenvolver cada vez
mais

 E não para por aí!

A gente vai patrocinar uma pós-graduação para você lá na ESPM:
Gestão de Negócios, 100% por nossa conta e em horário de
trabalho
Além disso, os trainees que mais se destacarem vão realizar um módulo
internacional na Universidade Corporativa da Telefônica em
Barcelona, na Espanha

Ao finalizar o programa com sucesso, os trainees assumirão uma posição de
Consultor na área de atuação !

Duração: 18 meses

Início: Janeiro de 2019

Pré-Requisitos 

Graduação concluída (ou a concluir) de 12/2016 a 12/2018, sem exigência
de curso específico
Inglês ou Espanhol avançado
Bons conhecimentos em Excel
Experiência profissional desejável, mas não obrigatória
Disponibilidade para viagens
Se estrangeiro, possuir visto de trabalho
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Atender aos pré-requisitos divulgados não garante a sua aprovação para a
próxima fase. Será realizada uma análise do perfil de cada candidato, levando em
consideração diversas necessidades do programa, além das especificações de
cada vaga.

Remuneração e Benefícios

Remuneração compatível com o mercado
PLR
Aparelho de celular + Plano Corporativo (pacote de dados ilimitados)
VR / VA e Vale-transporte
Horário de trabalho flexível
Assistência médica e odontológica
Benefício farmácia
Subsídio em academia
Auxílio creche / babá
Day off no dia do aniversário
Seguro de vida
Plano de previdência privada

Processo seletivo

Período de Inscrição (29 de agosto a 30 de setembro)
Análise qualitativa e quantitativa das fichas de inscrição (2ª quinzena de
agosto a 1ª quinzena de Outubro)
Testes Online – (2ª quinzena de setembro a 1ª quinzena de Outubro)
Dinâmica de Grupo Online (2ª quinzena de Outubro)
Evento na Vivo (Novembro)
Assessment Center (1ª e 2ª quinzenas de Novembro)
Início do Trainee (Janeiro/2019)

Caso seja necessário, as datas das etapas deste processo seletivo poderão sofrer
alterações sem aviso prévio.

Inscrições até 30 de setembro de 2018

Para mais informações acesse: http://www.traineevivo.com.br

O que todo mundo quer saber:

Como eu posso ter certeza que estou inscrito(a)? Depois de
preencher o seu cadastro, você precisa clicar no botão “Confirma
Candidatura”. Recebeu o e-mail da Cia de Talentos confirmando sua
inscrição na vaga do Programa Trainee Vivo 2019? Missão concluída!
Como vamos nos falar? Esteja sempre atento(a) ao seu e-mail, mas não
deixe de manter os seus dados atualizados (telefone, endereço, usuário de
Skype, etc.). Dica: autorize o nosso domínio
(www.grupociadetalentos.com.br) para não cair no spam. 
Para garantir: todas as mensagens enviadas para seu e-mail estarão na
sua página de serviços. Entre no site do Grupo Cia de Talentos
(www.grupociadetalentos.com.br), clique em "Oportunidades", em seguida
localize e clique sobre o logo da Vivo, e por último, clique em "Acompanhe
seu Processo". Na sua "Página Exclusiva de Serviços", você pode ver todas
as mensagens. 
E se eu perder algum prazo? Não concluir alguma etapa do processo
seletivo no prazo determinado é considerado desistência.
A Cia de Talentos dá retorno para todos os candidatos? Todos os
retornos (positivos ou negativos) serão enviados para o e-mail cadastrado
depois que cada etapa terminar.
Transporte e hospedagem: Cada candidato é responsável pelas
despesas com o processo seletivo do início ao fim. Se tiver alguma dúvida
ou quiser alguma dica, a gente te ajuda!
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Se quiser falar com a gente, o melhor jeito é acessando aqui

PARTICIPE! 

candidatura
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