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Prograd - Secao de estagio <estagioonline@uepg.br>

Fwd: [PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO] - AMBEV Representa 2020
Pro-reitoria de Graduacao <prograd@uepg.br> 21 de julho de 2020 11:33
Para: estagioonline@uepg.br

---------- Forwarded message ---------
De: Evaldo Leandro Potma Da Silva (SP) <99811773@ambev.com.br>
Date: ter., 21 de jul. de 2020 às 11:29
Subject: [PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO] - AMBEV Representa 2020
To: 

Olá, Parabéns! A sua Instituição foi escolhida como foco para o Nosso
Programa de Estágio AmBev Representa 2020!

 

Nesse momento de Pandemia não estamos conseguindo fazer ativações presenciais e estar na Universidades como
gostaríamos, porém peço para que divulgue para todos os alunos que estão nos últimos anos da graduação essa
oportunidade de estágio.

 

O Representa é um programa de estágio exclusivamente voltado para estudantes negros ou pardos que estão nos
últimos dois anos de graduação e procuram fazer estágio em uma multinacional como a Ambev.

 

Dentre os benefícios temos:

- Bolsa auxílio mensal + bolsa extra no primeiro mês de estágio;

- Vale transporte e alimentação;

- Gympass;

- Curso de Inglês;

- Programa de Mentoria para acompanhamento do aluno durante todo o período de estágio;

- Desenvolvimento de carreira dentro da CIA com possibilidade de efetivação ao final do contrato;

 

Pré-requisitos:

- Estar cursando qualquer curso de ensino superior e estar matriculado entre o sétimo é décimo período.

- Gostar de viver novos desafios e experiências.

 

As inscrições devem ser feitas pelo site: https://programasambev.gupy.io/jobs/248340

Inscrições até o dia 14/08
 

Deixo também uma matéria que detalha um pouco mais sobre o Programa:

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/07/20/ambev-abre-programa-de-estagio-para-
recrutar-80-universitarios-negros.ghtml
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Boa sorte!

 

Evaldo Potma

Especialista Recrutamento e Seleção Sul

 (42) 988567780

99811773@ambev.com.br
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