Mais empresas caçam jovens talentos
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Diversas empresas de todo o país estão com inscrições abertas para seus programas de
trainee. A maioria exige que o candidato tenha concluído curso superior entre dezembro de
2008 e o fim de 2010.
Na Coca-Cola Femsa são 17 vagas para atuação em São Paulo, Belo Horizonte e Jundiaí. O
programa tem 18 meses e o prazo de inscrição vai até 7 de novembropelo site:
www.vagas.com.br/trainee_cocacolafemsa.
A Vale abriu 40 vagas para recém-formados em engenharia, geologia, administração ou
economia e que tenham disponibilidade para viajar. O prazo se encerra em 15 de novembro no
site: www.vale.com/oportunidades.
A Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), empresa controlada pela Vale, tem 20 vagas para
candidatos fluentes em inglês e com disponibilidade para viajar. As inscrições vão até 31 de
outubro no site: www.fcasa.com.br/trainee2011.
A subsidiária brasileira da Aker Solutions, multinacional da indústria de petróleo e gás, oferece
14 vagas nas áreas de engenharia elétrica e mecânica para atuar em Curitiba, Rio das ostras e
no Rio de Janeiro. As inscrições vão até 30 de novembro no endereço:
www.focotalentos.com.br/akersolutions.
Na MRV Engenharia, recém-formados de de Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Salvador e
São Paulo têm até 31 de outubro para se cadastrarem no programa de trainee da companhia
no site: www.mrv.com.br.
Ainda na área de engenharia, a SH tem 25 vagas para atuação em diversos Estados do país. O
prazo vai até 20 de novembro pelo site: www.sh.com.br.
A empresa de auditoria e consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) abriu 90 vagas em São
Paulo para diversas áreas relacionadas. As inscrições vão até 28 de novembro no site:
www.pwc.com/br/novageracao.
Na DHL, as vagas são para atuar em São Paulo, Campinas e Louveira. O site é :
www.focotalentos.com.br/dhl2011 e o prazo se encerra no dia 25 de novembro.
Na Mars, empresa que atua no setor de alimentos, as inscrições vão até 3 de novembro. Os
candidatos precisam ter inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudança. O endereço
é: www.mars.com.br.
Na mesma data se encerra o prazo da Braskem, que também exige domínio do inglês e
oferece 20 vagas para trainees. O site é: www.sertrainee.com.br. (RS)
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