
 

 

DSM abre edição 2019 do programa de 

estágio; processos da Scania, DuPont e 

AkzoNobel recebem candidaturas 
 

São quase 140 vagas; Companhia de Estágios conduz seleções dessas empresas 

 

Neste momento, a Companhia de Estágios realiza os processos de recrutamento e 

seleção dos programas de estágio da DSM, DuPont, Corteva Agriscience, Scania, 

AkzoNobel e Clariant. Juntas, as empresas oferecem 139 oportunidades nos níveis 

técnico e superior. Abaixo, veja os programas abertos. 

 

* 

 

Programa de Estágio DSM 2019 

Líder global na produção de vitaminas, nutracêuticos, carotenoides, lipídios 

nutricionais e outros ingredientes para as indústrias de alimentos, bebidas e 

farmacêuticas, a empresa holandesa oferece programa de estágio com dois anos de 

duração. Há 12 vagas nas cidades de São Paulo, São Roque, Mairinque, Brotas, 

Campinas (SP) e Pecém (CE). 

Bolsa-auxílio: R$ 1.575,00 + convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-

refeição, refeitório em “sites fábris”, vale-alimentação, auxílio transporte, plano de 

desenvolvimento e birthday off. 

Inscrições: até 24/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/dsm). 

 

Programa de Estágio Scania 2019 

A Scania, referência mundial em soluções de transporte sustentável, é um dos 

principais fabricantes de caminhões pesados, de ônibus e de motores industriais e 

marítimos. Há 17 vagas para São Bernardo do Campo (SP). 

Bolsa-auxílio: a partir de R$ 1.167,23 (técnico) e R$ 1.401,12 (superior) + benefícios. 



Inscrições: até 5/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/scania). 

 

Programa de Estágio 2019 AkzoNobel 

Líder na fabricação de tintas e revestimentos, a AkzoNobel é uma multinacional 

holandesa. Tem 10 vagas para São Paulo (SP), São Roque (SP), São Bernardo do Campo 

(SP), Santo André (SP), Mauá (SPP) e Recife (PE). 

Bolsa-auxílio: a partir de R$ 1.734.00 + benefícios. 

Inscrições: até 5/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/akzonobel). 

 

Programa de Estágio 2019 Clariant 

A iniciativa da centenária empresa suíça de produtos químicos oferece postos para 

universitários e estudantes do nível técnico. Há 22 vagas para São Paulo (SP), Suzano 

(SP) e Belo Horizonte (MG). 

Bolsa-auxílio: a partir de R$ 1.190,20 (técnico) e R$ 1.706,70 (universitário). Varia de 

acordo com o ano do estudante e a região do país + benefícios. 

Inscrições: até 10/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/clariant). 

 

Programa de Estágio DuPont 2019 

Com mais de 200 anos de existência e atuação em mais de 90 países, a DuPont é líder 

mundial em inovação e ciência orientadas para o mercado. Nesta edição, o programa 

de estágio da empresa norte-americana oferece 20 vagas no Estado de São Paulo, nos 

níveis técnico e superior, em Alphaville – Barueri, Cotia, Pindamonhangaba e 

Pirapozinho. 

Bolsa-auxílio: valor compatível ao mercado + benefícios. 

Inscrições: até 15/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/dupont). 

 

Programa de Estágio Corteva Agriscience 2019 

Divisão Agrícola da DowDuPont (NYSE: DWDP), a Corteva Agriscience™ pretende se 

tornar uma empresa independente e de capital aberto após a separação previamente 

anunciada, prevista para ocorrer até junho de 2019. Há 60 vagas para diferentes 

regiões do Brasil. 

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado + benefícios. 

Inscrições: até 31/5/2019 pelo site da Companhia de Estágios 

(www.ciadeestagios.com.br/corteva). 
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http://www.ciadeestagios.com.br/scania
http://www.ciadeestagios.com.br/akzonobel
http://www.ciadeestagios.com.br/clariant


 

COMPANHIA DE ESTÁGIOS - Fundada em 2006, a Companhia de Estágios tem atuação 

nacional e impacta mais de 4 milhões de estudantes. As ações da empresa já 

selecionaram mais de 12 mil estagiários para programas de estágio da Amazon, 

Twitter, Scania, Sanofi, DuPont, Goodyear, AkzoNobel, Cyrela, Amil, Microsoft, entre 

outras. Ao unir soluções tecnológicas - inteligência artificial, jogos online e realidade 

virtual - com profissionais especializados em Recursos Humanos e Legislação, a 

Companhia de Estágios se destaca no mercado por realizar processos seletivos 

assertivos, ágeis, alinhados à cultura dos contratantes e com maior alcance. 

 

Site: www.ciadeestagios.com.br 

Facebook: www.facebook.com/companhiadeestagios 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ciadeestagios 

Twitter: www.twitter.com/ciadeestagios 

Instagram: www.instagram.com/ciadeestagios 

 

MAIS INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Debora de Lucas | E-mail: debora@ciadeestagios.com.br 

Telefone: (11) 5906-9030, ramal 220 


