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A Mostra PUC, feira de estágios que termina hoje, no campus da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), continua sendo um dos principais eventos para estudantes e recém-
formados em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Entre as empresas participantes, 
Esso, Souza Cruz, Ceras Johnson e L'Oréal, que cadastram os interessados em participar de seus 
quadros.  
 
Ao contrário da maioria das companhias participantes da mostra, que cadastram estudantes e 
profissionais durante o ano todo, a Esso encerra hoje as inscrições para seu programa de estágio. 
Os universitários - que devem ter graduação prevista para dezembro de 2004 ou julho de 2005 - 
podem efetuar o cadastro na própria Mostra PUC, que está aberta até 20h, ou pelo site da 
empresa. "A vantagem de se inscrever no estande é que já damos todas as informações de que o 
estudante necessita", explica um dos expositores da Esso.  
 
Podem participar do processo seletivo universitários dos cursos de Administração, Arquitetura, 
Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Engenharia, Física, Informática, Matemática, 
Psicologia e Relações Internacionais. A bolsa-auxílio é de R$ 750, por 20 horas semanais.  
 
As áreas disponíveis para estágio são Recursos Humanos, fabricação de lubrificantes, informática, 
controladoria, assuntos fiscais, segurança no trabalho/meio ambiente, vendas/marketing, 
engenharia, jurídico, procurement, suprimento e distribuição, finanças, assuntos externos e 
laboratório. O processo seletivo é composto de provas de idioma, raciocínio e conhecimentos 
gerais; dinâmicas de grupo e entrevistas.  
 
Recebimento de cadastro durante todo o ano  
 
Assim como a Esso, a L'Oréal também é participante freqüente da Mostra PUC, mas, 
diferentemente da primeira, cadastra estagiários durante o ano todo. As áreas disponíveis são 
marketing, vendas, administração, finanças, logística e RH. De acordo com o departamento de RH 
da empresa, cerca de 50% das contratações de estagiários da companhia são feitas com base nos 
currículos recebido da Mostra PUC.  
 
Outra expositora do evento, a Ceras Johnson também está cadastrando currículos de estudantes 
interessados em participar de seu programa de estágio. Os universitários devem estar cursando 
Administração, Comunicação Social, Economia, Engenharia, Química Industrial, Psicologia e 
Desenho Industrial. Entre as características comportamentais e técnicas desejadas, 
empreendedorismo, domínio de novas tecnologias, inglês e previsão de formatura entre 18 e 36 
meses.  
 
As áreas disponíveis são marketing, pesquisa de mercado, finanças (custos, planejamento ou 
suporte financeiro), operações (manufatura, laboratório, desenvolvimento de embalagem, 
previsão de vendas ou logística), vendas (trade marketing) e RH.  
 
Além das ofertas de emprego e estágio, a sétima edição da Mostra PUC traz também seminários e 
eventos voltados à realidade do mercado de trabalho. Entre as opções desta sexta-feira, está o 
workshop Treinamento Dinâmico, ministrado por John Mccarthy, do Brasas, e Intercâmbio de 
Trabalho no Exterior, com Eduardo Abelha e Clarice Caliman, da IE Intercâmbio. Executivos da 
AmBev, Souza Cruz, Furnas e Eletrobrás também darão palestras.  
 
Nas últimas edições da Mostra PUC, que começou em 1997, foram oferecidas em torno de 8 mil 
vagas, gerando um volume superior a 590 mil formulários preenchidos. Este ano, foram 65 
empresas participantes, entre elas, Petrobras, Ambev, Furnas e Eletrobrás.  
 



SERVIÇO  
 
Mostra PUC, www.puc-rio.br/mostrapuc ou 3114-1449  
 
Siemens inscreve estagiários até o próximo dia 3  
 
Fora da Mostra PUC, a Siemens está com as inscrições abertas até o próximo dia 3 para o 
programa de estágio. Podem concorrer a uma vaga estudantes do último ano dos cursos de 
Administração, Engenharia e áreas afins. A carga horária do estágio, que poderá ser realizado em 
São Paulo, Curitiba ou Manaus, varia de 88 horas a 176 horas mensais.  
 
As áreas disponíveis são business development, comercial, contratos, controlling and finances, 
desenvolvimento, engenharia, marketing, negociações estratégicas, projetos, produção, projetos 
e vendas, Recursos Humanos, service, serviços técnicos e vendas.  
 
 
O processo seletivo é composto por triagem das inscrições, teste de inglês, dinâmica de grupo, 
painel situacional e entrevista individual com gestor.  
 
Os candidatos aprovados passarão pela integração; estágio prático rotativo entre áreas; 
treinamentos corporativos, além daqueles focados na unidade de negócio; acompanhamento e 
avaliação constantes. Os aprovados no programa, cuja duração varia de 12 a 18 meses, 
receberão bolsa-auxílio, seguro de vida, convênio médico e odontológico e refeição. A carga 
horária é flexível.  
 
Os estudantes que tiverem bom desempenho no estágio e inglês fluente serão aproveitados no 
programa de trainee da Siemens, que tem como objetivo o preenchimento de cargos no nível 
gerencial. Com nove meses de duração, o programa é composto por desenvolvimento de 
atividade profissional, elaboração e implementação de projeto que traga retorno financeiro, 
treinamentos e acompanhamento constantes.  
 
SERVIÇO  
 
Siemens, www.siemens.com.br  
 
ALGUMAS OPÇÕES  
 
Esso  
 
>> Inscrições: até hoje  
 
>> Informações: www.esso.com.br/estagioL'Oréal  
 
>> Inscrições: o ano todo  
 
>> Informações: www.lorealparis.com.br  
 
Ceras Johnson  
 
>> Inscrições: o ano todo  
 
>> Informações: www.peopleontime.com.br  
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