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O aumento da disputa por mão de obra qualificada e a necessidade de se encontrar talentos 
para suportar a expansão dos negócios e aproveitar o bom momento da economia têm feito 
mais empresas realizarem programas de trainee no segundo semestre. A maioria está com as 
inscrições abertas. Eles exigem que os candidatos tenham concluído curso superior a no 
máximo dois anos, fluência em inglês e disponibilidade para viajar. 
 
É o caso da Dalkia, divisão de energia da Veolia Environnement em parceria com a Electricité 
de France (EDF). A empresa tem 8 vagas nas áreas de engenharia elétrica ou mecânica para 
atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Curitiba. Os interessados devem 
enviar o currículo até hoje para o e-mail: rh@dalkia.com.br. 
 
A Natura selecionará 35 profissionais para seu programa de trainee, sendo que 11 vagas são 
para a Colômbia, Peru, México e Argentina. As inscrições, inclusive para o estágio na empresa, 
podem ser feitas até o dia 11 pelo site: www.jovenstalentosnatura.com. 
 
Na Deloitte, são 600 vagas distribuídas por todo o Brasil para o Programa Novos Talentos. As 
áreas de interesse são auditoria, consultoria tributária, consultoria empresarial, gestão de 
riscos empresariais, corporate finance e outsourcing. Os interessados podem se inscrever até o 
dia 15 pelo site: www.deloitte.com.br  
 
Recém formados de diversas áreas como administração, comércio exterior, arquitetura, 
comunicação, economia, moda entre outras podem se candidatar até o dia 18 no programa da 
C&A pelo site: www.cea.com.br. A contratação dos aprovados será realizada em agosto de 
2011.  
 
A Unicasa, que atua no setor de móveis, tem 10 vagas de trainee para atuar na área comercial 
da Dell Anno, Favorita, New e Telasul. Candidatos devem se inscrever até o dia 15 pelo site: 
www.traineeunicasa.com.br. 
 
No Brazil Hospitality Group (BHG S.A.) são 5 vagas e os candidatos têm até amanhã para 
enviar o currículo para o e-mail: trainee@bhg.net 
 
Já o grupo de ensino superior Estácio oferece 15 vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O 
programa de trainee dura 18 meses, aceita candidatos de praticamente todos os cursos 
tradicionais de graduação e os aprovados começam a atuar em julho. Inscrições até o dia 3 
pelo site: www.estacio.br/trainee2011. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


