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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”. 

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 
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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. 

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* 
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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* 

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 

DESENV. PES./PROF. 
 

 

 

 

II - VAGAS EFETIVAS 

 

1. Título Especialista de Planejamento de Redes 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  
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Salário A COMBINAR  

Benefícios Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição  

Descrição 

Desenho e dimensionamento de planta externa óptica em alto nível (High Level 

Design). Gestão da capacidade e estudos para eliminação de gargalos de rede 

(Capacity Planning). Gestão de projetos e portfólios de projetos (Project 

Management). Condução e entrega de projetos especiais de fibra escura para 

clientes externos e internos (Delivery Dark Fiber). Seleção de componentes de rede e 

fornecedores de serviço. Comunicações Ópticas. Tipos de fibra, componentes 

sistêmicos, interfaces de transmissão óptica, equipamentos de medição óptica. 

Específicos de Projetos de planta externa. Soluções, custos de construção de rede, 

tempos e métodos de construção. Processos de Gestão de Projetos - Planejamento, 

distribuição e follow-up de tarefas, encerramento de projetos, reuniões com 

clientes.Desejável Pós-graduação em Gestão de Projetos ou Certificação PMP. 

Leitura e escrita em inglês 

Área Planejamento  

Cursos 
Graduação em Engenharia de Telecomunicações, Graduação em Engenharia 

Elétrica  

Status Aberta 

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/especialista-de-planejamento-de-redes-

campinas-22702 

  

2. Título Gerente Executivo de Telecom 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte  

Descrição 

Participar ativamente do Comite Executivo da empresa, onde fazem parte Gerentes 

Executivos, Diretores e CEO. Gerenciar as seguintes equipes / rotinas: Operação de 

Telecom. Manutenção de rede. Regulatório de Telecom. Equipe de Field Services. 

Gerenciar SLA para clientes. Gerenciar relacionamento com fornecedores. 

Relacionamento com órgãos regulatórios de Telecom, bem como com a TelecomPós- 

graduação ou MBA em negócios 

Área Processos, Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia de Telecomunicações  

Status Aberta 

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/gerente-executivo-de-telecom-

campinas-22701 

  

  

3. Título Engenheiro Civil 
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Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição 

Gerencia e desenvolve projetos de construções e reforma de prédios. Acompanha 

cronograma físico e financeiro da obra, elabora orçamentos e realiza levantamento 

quantitativo de equipamentos, materiais e serviços.Necessário experiência na área. 

Área Projetos, Reforma  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta 

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-campinas-22621 

  

4. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário R$ 8.000,00  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Gerencia e desenvolve projetos de construções e reforma, acompanha cronograma 

físico e financeiro da obra, entre demais atividades. Conhecimento em obras 

hospitalares e instalações elétricas, hidráulicas, acabamentos e escritórios. 

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta 

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-campinas-22618 

  

5. Título Engenheiro Eletricista 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição 

Atuar no Suporte em todas as áreas que envolvem componentes de segurança no 

Sistema Operacional Android, o que envolve funcionalidades como DRM, boot 

seguro, OS hardening, acesso e controle por impressão digital (fingerprint) e 

assinatura de imagens do sistema. Análise e correção de falhas no código Android 

relacionado ao Kernel, adaptação de código para novas plataformas de hardware e 

novas versões do Android. Experiência com desenvolvimento em C/C++ com foco 

em sistemas embarcados (programação paralela/concorrente). Conhecimento em 

Linux e/ou Android. 

Área Manutenção, Processos  

Cursos Graduação em Engenharia Elétrica  



                                   
www.spzeducacao.com.br 

spzeducorp@gmail.com 
        

Prof. MSc. Valdenir Pontes 

 

                                  
 
DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 

Status Aberta 

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-engenheiro-de-software-

android-security-campinas-22515 

   

6. Título Engenheiro Eletrônico 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário R$ 7.000,00  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Participação 

nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte.  

Descrição 

Elaborar projetos executivos de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica, Aéreos 

e Subterrâneos, em CA e CC, utilizando os sistemas: PLS-CADD e AutoCAD, bem 

como outros softwares ou equipamentos necessários para a boas práticas do 

desenvolvimento dos trabalhos e cálculos eletromecânicos de esforços. Desenvolver 

projetos eletromecânicos, planta e perfil (PP), estruturas (concreto e ferragens), 

sistema de aterramento, para-raios, detalhamentos, faseamento, sinalização, lista de 

material e estudos, tabelas de construção, cálculo mecânico dos cabos condutores e 

para-raios e tabelas de esticamento. Apoiar os desenvolvimentos de estudos de 

campos eletromagnéticos. Apoiar o desenvolvimento de projetos elaborados pelos 

Engenheiros Projetistas Pleno e Júnior. Avaliar as condições de implantação de 

novos traçados de acordo com normas e leis vigentes. Negociar com intervenientes 

nos projetos. Realizar, quando necessário, visitas técnicas às obras e realizar 

reuniões com o cliente e/ou parceiros para discutir soluções para os projetos. Apoiar 

tecnicamente os processos de aquisições de materiais e equipamentos para projeto e 

construção de Linhas de Transmissão e/ou na fase de orçamentação. Elaborar 

projeto básico, cálculo de balanço, pressões e velocidades de vento a serem adotados 

em projetos de linhas até 138kV, conforme NBR 5422 (e, adicionalmente, IEC 60826 

e equivalentes). Elaborar projetos de travessias e de sinalizações. Adequar pés 

desnivelados, conforme levantamento de diagonais. Elaborar projetos de cabos tipo 

OPGW. Zelar pelas políticas e normas de governança da empresa. Conhecimento 

em Projetos de Linhas de Transmissão. Conhecimento em PLS CAD e AutoCAD. 

Possuir CREA. 

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Eletrônica   

Status Aberta 

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-projetista-linhas-de-

transmissao--campinas-22422 

  

7. Título Técnico Projetos de Subestação 

Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário R$ 2.400,00  

Benefícios Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Participação 
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nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte.   

Descrição 

Desenvolve projetos, conforme análise de viabilidade técnica, definição de 

especificações e recursos necessários e demais requisitos. Acompanha cronograma, 

colabora para o levantamento e elaboração de documentação técnica. Crea Ativo. 

Conhecimento em Projetos Elétricos ou Eletromecânicos de Subestação de Energia 

Elétrica. Especialista em CAD com experiência em projetos eletromecânicos de 

Subestação. 

Área Projetos  

Cursos Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica  

Status Aberta 

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-projetos-de-subestacao--

campinas-22421 

 

   

8. Gerente nacional de operações 

Kroton · Valinhos, São Paulo 
 

 

  

 

  

 

 
  

 

  

  

 

9. Analista Pleno 

Burger King do Brasil · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

 
   

 

  

  

 

10. Analista de Desenvolvimento Organizacional e Treinamento Sr 

Saraiva · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

 
   

 

  

  

 

11. Analista de Recursos Humanos Jr, Remuneração 

Whirlpool Latin America · São Paulo e Região, Brasil 

  

https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/907447634?recommendedFlavor=IN_NETWORK&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-2-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/907428567?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-3-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/856004849?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-4-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/904263244?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-5-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
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12. Coordenador de atendimento 

Laureate International Universities · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

 
   

 

  

  

 

13. Supervisor 

Kall Cred · Belo Horizonte e Região, Brasil 
 

 

  

  

 

14. Coordenador Business Planning 

Luxottica · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

  

 

15. Supervisor regional 

Levi Strauss & Co. · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

  

 

16. Analista Financeiro JR. 

Lindt & Sprüngli · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

  

  

 

17. ANL INFORMAÇÕES GERENCIAIS SR/ PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

CIP-Câmara Interbancária de... · São Paulo e Região, Brasil 
 

 

 

https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/905379668?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-6-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/905367625?refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-18-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/904245938?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-7-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/908251234?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-8-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/907206675?recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-9-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/907197253?refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-19-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/907197253?refId=ef0f569e-5b91-4477-a015-af0e93f9d351&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQGwORGQk7wctA&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-19-null-null-1aq8cm%7Ejndddvat%7Ebp-null-jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BOLUglcoGQg%2BUoihdyDKo3w%3D%3D
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III - VAGAS TRAINEES 

 

 

 

18. Oportunidade Trainee KPMG 
 

A KPMG é uma empresa multinacional de serviços na área de Auditoria, Consultoria Estratégica e 

Consultoria Tributária. Com mais de 4.000 funcionários nos 24 escritórios do país, a empresa contrata 

aproximadamente 700 trainees por ano. No Brasil, foi eleita uma das melhores empresas para desenvolver a 

carreira por vários rankings, como do LinkedIn, Universum e Love Mondays. 

  

Recentemente, abrimos um programa de Trainees para Deal Advisory, focado nos alunos 

deAdministração, Comércio Exterior, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Direito e 

Engenharias (Produção, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Civil, Computação). 

A área de Deal Advisory apoia empresas em todo o ciclo de vida das transações, desde a estratégia até a 

criação de valor, com execução efetiva em transações, nas situações de Buy, Sell, Partner, Fund e Fix. 

  

Sendo assim, gostaríamos de divulgar a oportunidade na Central de Estágios da PUC Campinas, devido 

à grande demanda de alunos ai presentes que buscam a KPMG, assim como o grande interesse da KPMG nos 

mesmos. Se você não for a pessoa responsável pelo assunto, peço que encaminhe este e-mail para tal. 

Etapas do Processo: 

1ª Etapa: Inscrição On-line 

2ª Etapa: Testes On-line Inglês (vagas.com), Lógica (vagas.com), Excel (Rankdone), Mindsight (Fit Cultural) 

3ª Etapa: Dinâmica de Grupo para SP / RJ / Curitiba, para as demais regionais será entrevista com RH 

4ª Etapa: Painel com Sócios 

5ª Etapa: Processo Admissional 

Data prevista para início: 21 de novembro de 2018 

  

Segue anexa arte para divulgação da vaga. 

Link para inscrição: 

http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3

D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366 

 

19. Oportunidade Trainee E&Y 
 

 INSCRIÇÕES DIRETO NO SITE DA CONSULTORIA. 

 

http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366
http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366
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20. VALE GLOBAL TRAINEE PROGRAM 

Formação prevista: Jul/2015 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 05/11/2018 

bit.ly/trainee-vale 

21. THE PRYSMIAN GROUP GRADUATE PROGRAM 

Formação prevista: Jul/2017 a Dez/2018   

Data de Inscrição: até 30/11/2018 

bit.ly/trainee-prysmian 

22. PROGRAMA DE TRAINEE CIELO 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 22/10/2018 

bit.ly/novostalentos-cielo19 

23. PROGRAMA DE TRAINEE PEPSICO 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 19/10/2018 

bit.ly/nextgen-pepsico 

24. Programa Jovens Talentos Honda 2019 
  

Estão abertas as inscrições para  o programa Jovens Talentos 2019. Se você é recém-formado, está convidado a 

participar do nosso processo seletivo. Quer trabalhar com uma equipe que acredita no Poder dos Sonhos? 

Participe! 

  

Programa de Trainee Honda 2019 

  

http://bit.ly/trainee-vale
http://bit.ly/trainee-prysmian
http://bit.ly/novostalentos-cielo19
http://bit.ly/nextgen-pepsico


                                   
www.spzeducacao.com.br 

spzeducorp@gmail.com 
        

Prof. MSc. Valdenir Pontes 

 

                                  
 
DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 

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 

 Conclusão da Graduação entre Dez/2016 e Dez/2018 

  

Para saber mais sobre os programas, acesse https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos” 

 

 

IV - VAGAS ESTÁGIOS 

 

25. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

Empresa que está há mais 30 anos no mercado atuando em diversos segmentos, entre eles administração de 

Shopping Centers.  

Em Valinhos administramos o Shopping Valinhos e, estamos com oportunidades de estágio para a área financeira 

comercial, cursando: Administração, Ciências Contábeis, Economia ou afins. Gostaria, por gentileza, que fosse 

feita a divulgação na faculdade de vocês no intuito de captar potenciais candidatos. 

Todas as vagas oferecem bolsa auxilio, vale transporte, recesso remunerado e oportunidade de contratação. 

Envie seu CV para aline.luiz@terral.com.br  

26. Estagiários para o Banco Itaú. 
 

O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas. 

Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro 

de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área bancária. 

As vagas são para: Campinas e Região - SP, conforme cartaz anexo. 

Os interessados poderão se cadastrar em nosso site  www.projetorh.com.br 

 

27. Estagiários para o Banco Itaú. 
O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas. 

Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro 

de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área bancária. 

As vagas são para: Elias Fausto - SP, conforme cartaz anexo. 

https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos
http://www.projetorh.com.br/
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Os interessados poderão se cadastrar em nosso site  www.projetorh.com.br 

 

28. Vaga de Estágio em Engenharia Eletrônica. 

 Benefícios: 

- Fretado, (Região de Jundiaí e Itupeva); Refeição no local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, 

PPR (Programa de participação de resultados) 

- Local de trabalho: Rodovia Vide Prefeito Hermenegildo Tonoli, 2285 – Bairro São Roque da Chave – Itupeva – 

São Paulo 

- Horário de trabalho: Das 08:00 às 15:00 hrs 

 Perfil do trabalhador: 

Escolaridade: Cursando Engenharia Eletrônica (à partir do 2° ano) 

Conhecimentos ou curso de Desenho Técnico (Auto Cad, 2D, 3D) 

 Perfil da Vaga: 

Para trabalhar com montagem de placas eletrônicas,acompanhar a realização de testes em protótipos, participar 

do desenvolvimento de placas eletrônicas para fabricação dos testes internamente, acompanhar a produção e 

entrada de novos produtos. 

CURRÍCULOS POR E-MAIL ou site : www.cliptech.com.br 

selecao@cliptech.com.br 

29. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 Se você tem vontade de aprender e compartilhar conhecimentos, gosta de trabalhar com pessoas e respeita a 

diversidade, valoriza um ambiente de trabalho saudável e divertido, participe desta oportunidade! Dar suporte as 

atividades de comunicação e marketing. Assessorar os trabalhos de organização de feiras e congressos. Contribuir 

na implementação das campanhas comunicação interna e externa. Dar suporte aos rollouts de campanhas de 

marketing e lançamento de novos produtos. Manter estoque de material de marketing atualizado e abastecido. 

Manutenção do mailing list de clientes. Manter o banco de dados de marketing atualizado na intranet 

(BuckmanConnect). 

 Estar cursando 3º Ano em Publicidade & Propaganda, Marketing ou Administração (em 2019).  

Conhecimento no pacote Office, Habilidades em edição de imagens, Idioma inglês - nível intermediário. 

 Estágio de 6 horas/dia - de segundas às sextas-feiras 

 Residir em Campinas e região 

http://www.projetorh.com.br/
mailto:selecao@cliptech.com.br
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 BENEFÍCIOS Assistência Médica, Seguro de Vida, Refeição, Vale Transporte Bolsa Auxílio mensal  

Interessados enviar CV para o email: cmalves@buckman.com até 22 de Outubro 

30. PROGRAMA DE ESTÁGIO CIELO 2019 

Local de Trabalho: Baruei/SP                   

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020                  

Data de Inscrição: até 22/10/2018    

bit.ly/estagiocielo19        

31. PROGRAMA DE ESTÁGIO DEMAREST 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Dez/2020 a Jul/2022 

Data de Inscrição: até 31/10/2018    

bit.ly/traineedemarest 

32. PROGRAMA DE ESTÁGIO GERENCIAL EM MARKETING - P&G 

Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jul/2020 a Dez/2020   

Data de Inscrição: até 19/10/2018     

bit.ly/mktSãoPaulo   

33. PROGRAMA DE ESTÁGIO NOVARTIS 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2019 a Jul/2021 

Data de Inscrição: até 22/10/2018             

bit.ly/novartis2019                     

34. PROGRAMA DE ESTÁGIO FAST NESTLÉ 

http://bit.ly/estagiocielo18
http://bit.ly/traineedemarest
http://bit.ly/mktS%C3%A3oPaulo
http://bit.ly/novartis2019
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Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jun/2019 a Jun/2020  

Data de Inscrição: processo contínuo    

bit.ly/estagiofast-nestle   

 

 

http://bit.ly/estagiofast-nestle

