
          Programas de Trainee com inscrições abertas

                                 

Procura por uma vaga de Trainee? Veja abaixo a lista com os principais 

processos seletivos com inscrições abertas:

OBS: Os programas estão por ordem cronológica de término das inscrições.

Programa de Trainee General Motors – TRACK 2020

A GM(General Motors), multinacional que conta com várias marcas em seu 

portfólio, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee 

voltado para estudantes de todos os cursos de graduação, com formação 

entre Dezembro de 2017 a Dezembro de 2019.

Os talentos selecionados para o Programa TRACK entram em um caminho 

rápido de desenvolvimento profissional que lhes dá a oportunidade de ter 

experiência prática em tarefas complexas, enfrentar desafios interfuncionais, 

receber treinamentos e orientação direta de líderes da organização.

As inscrições vão até 18/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee General Motors

Programa de Trainee Log-In
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A Log-In, empresa especializada no segmento logístico, está com inscrições 

abertas para seu Programa de Trainee que é voltado para estudantes de todos  

os cursos de graduação, com formação entre Dezembro de 2016 e Dezembro 

de 2019.

O Programa tem por objetivo desenvolver jovens com mindset inovador, 

paixão e desejo de realizar para impulsionar o pipeline de talentos da Log-In. 

Para isso, a empresa oferece uma jornada de desenvolvimento estruturada 

com capacitação técnica e comportamental, job rotation e desafios de 

negócio.

As inscrições vão até 21/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee Log-In

Programa de Trainee Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson, maior empresa de saúde do Mundo, está com vagas 

abertas para seu processo seletivo de Trainee voltado para estudantes de 

todos os cursos de graduação, com formação entre Dezembro de 2017 e 

Dezembro de 2019.

Durante o Programa, o Trainee passará por diversos processos de qualificação 

com treinamentos, mentoria e job rotation, além de poder contar com o 

suporte de um psicólogo para garantir o seu melhor rendimento e poder 

aproveitar essa oportunidade.

As inscrições vão até 21/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee Johnson & Johnson

Programa de Trainee AES

A AES Corporation, que está entre as maiores companhias do Mundo no ramo 

de produção e distribuição de energia elétrica, está com inscrições abertas 

para seu processo seletivo de Trainee que é aberto para estudantes de todos 

os cursos de graduação, com formação entre Dezembro de 2017 e Dezembro 

de 2019.

O programa dura 2 anos, com rotações em diferentes áreas a cada 6 meses, 

com o objetivo de garantir que os profissionais adquiram um conhecimento 

mais amplo da organização e das particularidades do mercado de energia.

As inscrições vão até 22/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee AES

Programa de Trainee 3M 2020

A 3M, que é uma gigante global de tecnologia diversificada, está com 

inscrições abertas para seu Programa de Trainee que é aberto para estudantes 

de todos os cursos de graduação.

O Programa visa recrutar jovens que tenham como objetivo viver 

intensamente a cultura vibrante da 3M: Se dedicar, aprender, criar e crescer 
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diariamente. O Trainee terá a possibilidade de trabalhar em uma empresa 

com um ambiente totalmente acolhedor, de muito aprendizado e com 

mentoria de Diretores e Executivos 3M.

As inscrições vão até 25/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee 3M 2020

Programa de Trainee Refit

A Refit, nova marca da Refinaria de Manguinhos e que atua no ramo de refino 

de petróleos, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de 

Trainee voltado para estudantes de todos os cursos de graduação, com 

formação entre 2017 e 2019.

O objetivo do Programa de Trainee da Refit é alimentar o pipeline de talentos 

e dar continuidade com a modernização da companhia, desenvolvendo os 

futuros líderes e sucessores da empresa.

As inscrições vão até 27/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee Refit

Programa de Trainee Ipiranga 2020

A Ipiranga, que está entre as maiores empresas do Brasil no setor de 

distribuição de combustíveis, está com inscrições abertas para seu processo 

seletivo de Trainee voltado para estudantes de todos os cursos de graduação 

e com até 4 anos de formação. 

Durante o Programa, os Trainees passarão por um processo completo de 

acompanhamento e desenvolvimento, que incluirá mentoria, atuação 

transversal, envolvimento em projetos de inovação e muito mais...

As inscrições vão até 30/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee Ipiranga

Programa Trainee Bracell 2020

A Bracell, que é líder global na produção de celulose solúvel, está com 

inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee voltado para 

estudantes de Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia 

Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia 

Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Naval, Comércio Exterior, 

Relações Internacionais, Administração de Empresas e Logística, com 

graduação concluída entre 2017 e 2019.

Durante o Programa, os Trainees terão a oportunidade de conhecer processos 

da unidade de São Paulo e participar de um plano de desenvolvimento, que 

contempla workshops de conteúdos comportamentais, além de coaching com 

consultoria especializada e tutoria da área de atuação.

As inscrições vão até 31/10/2019

Mais informações: Programa de Trainee Bracell
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Programa de Trainee BRF 2020

A BRF, que está entre as maiores companhias de alimentos do Mundo, está 

com vagas abertas para seu processo seletivo de Trainee que é aberto para 

estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre Dezembro 

de 2017 e Dezembro de 2019.

O Programa tem como objetivo desenvolver os profissionais visando prepará-

los para assumirem posições de liderança e desafios de acordo com 

necessidades do negócio da BRF.

As inscrições vão até 03/11/2019

Mais informações: Programa de Trainee BRF

Programa de Trainee Bureau Veritas 2020

O Bureau Veritas, que é líder mundial em teste, inspeção e certificação (TIC), 

está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que é 

aberto para estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre 

Dezembro de 2017 e Dezembro de 2019.

O Programa Trainee Bureau Veritas tem como objetivo recrutar e desenvolver 

jovens talentos para assumirem posições de liderança no curto prazo. Essa 

oportunidade única contempla job rotation por diversas áreas corporativas, 

visita a uma unidade da empresa na América Latina, desenvolvimento de 

projetos e treinamentos sobre autoconhecimento, estilo de liderança, 

estratégia de negócios e desenvolvimento de competências com consultorias 

especializadas.

As inscrições vão até 03/11/2019

Mais informações: Programa de Trainee Bureau Veritas

Programa de Trainee Localiza 2020

A Localiza, rede de lojas especializadas em aluguel de automóveis, está com 

inscrições abertas para seu Programa de Trainee que é aberto para estudantes 

de todos os cursos de graduação, com formação entre Dezembro de 2017 e 

Dezembro de 2019.

O Programa possui uma formação acelerada de talentos com: Treinamentos 

comportamentais, técnicos e acompanhamento regular para o 

desenvolvimento do Trainee. Com duração total de 12 meses, em 6 meses de 

atuação, é definida a área de alocação do Trainee, considerando a 

performance e match entre profissionais e áreas.

As inscrições vão até 04/11/2019

Mais informações: Programa de Trainee Localiza 2020

Trainee Serasa Experian 2020

A Serasa Experian, que atua no setor de análises e informações para decisões 
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de crédito e apoio a negócios, está com inscrições abertas para seu processo 

seletivo de Trainee voltado para estudantes de todos os cursos de graduação, 

com formação entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2019.

Durante o Programa, o trainee vai rodar por diversos projetos, reconhecendo 

processos que podem ser transformados, desde ações simples, como uma 

planilha que pode ser substituída por um robô até a execução de programas 

que podem ter impacto global!

As inscrições vão até 08/11/2019

Mais informações: Programa de Trainee Serasa Experian
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