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Vagas para universitários e recém-formados  
 
A empresa de auditoria, assessoria tributária e gestão em Recursos Humanos KPMG encerra nesta 
sexta-feira as inscrições para o Programa Trainee 2003. Os candidatos devem ser recém-
formados ou estar, no mínimo, no segundo ano dos cursos de Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito e Economia. Além disso, é preciso boas 
noções de inglês. As oportunidades são para jovens de 18 a 24 anos do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.  
 
Os trainees vão trabalhar oito horas por dia e terão direito a bolsa-auxílio de R$ 900, mais 
reembolso de 80% do valor da mensalidade da faculdade ou de um curso de idiomas. Os 150 
aprovados também contarão com assistência odontológica, médica e seguro de vida.  
 
O processo de seleção começa com triagem de currículos via e-mail. Os interessados só poderão 
inscrever-se através do site www.kpmg.com.br. "Este ano não aceitaremos os currículos que 
chegarem pelo correio", avisa Cristiane Vila, gerente de RH da KPMG. Depois de avaliados, os 
selecionados serão convocados para treinamento de 20 horas em contabilidade com profissionais 
da empresa e farão testes.  
 
Depois, passarão à fase seguinte, uma entrevista individual com um sócio-gerente da empresa. 
Esta é a última avaliação antes do contrato dos trainees, que vigorará a partir de setembro.  
 
Outra empresa de auditoria e assessoria tributária em busca de trainees é a Ernst & Young, cujo 
processo de seleção vai até o dia 30. São 150 vagas espalhadas pelo Brasil, para estudantes a 
partir do terceiro ano de faculdade ou profissionais formados há, no máximo, dois anos nos cursos 
de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Análise de Sistemas, 
Ciência da Computação, Estatística, Matemática e Ciências Atuariais. Conhecimentos de 
informática e inglês fluente são indispensáveis.  
 
O processo seletivo começa por análise de currículos. As inscrições devem ser feitas através do 
site www.ey.com.br.  
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