
Programas de Trainee com inscrições abertas  

 
Procura por uma vaga de Trainee? Veja abaixo a lista com os principais processos 
seletivos com inscrições abertas: 
 
OBS: Os programas estão por ordem cronológica de término das inscrições. 
 
 
 
Programa de Trainee 2019 – Ambev 
A Ambev, que está entre as maiores cervejarias do Mundo, abriu inscrições para seu processo 
seletivo de Trainee para estudantes de todas as áreas e com formação entre Julho de 2017 e 
Julho de 2019. 
O Trainee Ambev 2019 engloba todas as áreas de conhecimento e tem 4 meses de duração 
para formação dos futuros líderes da cervejaria. Durante o treinamento, o Trainee ficará 
imerso nas diferentes áreas do negócio e irá conhecer algumas das cervejarias e operações da 
empresa no Brasil. 
Além de aprender na prática, o Trainee fica próximo e recebe o apoio de líderes para 
desenvolver a sua carreira e assumir novos desafios. 
As inscrições vão até 07/04/2019. 
Mais informações: Programa de Trainee Ambev 
 

 

Programa Nova Geração PwC 2019 

A PricewaterhouseCoopers (PwC), uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do 

Mundo, está com vagas abertas para seu processo seletivo para o Programa Nova Geração, 

voltado para estudantes de diversos cursos e de várias regiões do país. 

O programa Nova Geração oferece oportunidade de crescimento profissional e pessoal em um 

ambiente de trabalho diverso, com amplo investimento em formação e permanente 

compartilhamento de conhecimento. 

As inscrições vão até 08/04/2019. 

Mais informações: Programa Nova Geração PwC 

 

Programa de Trainee Sr Cargill 2019 

A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do Mundo, está com inscrições abertas para 

seu programa de Trainee Sr para estudantes de todos os cursos e com formação até 12/2016. 

O Programa de Trainee Sr desenvolve talentos para atuarem em várias áreas da empresa, em 

um ambiente desafiador e de grande diversidade de negócios e cultura, valorizando o 

autodesenvolvimento e estimulando o crescimento profissional. 

As inscrições vão até 11/04/2019. 

Mais informações: Programa Trainee Sr Cargill 2019 

 

 

Trainee de Gestão Pública – Vetor Brasil 

A Vetor Brasil, uma startup sem fins lucrativos e que tem como missão criar uma rede de 

pessoas engajadas e diversas que melhore o setor público brasileiro, está com vagas abertas 

para seu processo seletivo de Trainee para estudantes com curso superior completo ou com 
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previsão de graduação até 30 de Setembro de 2019. 

O programa tem como objetivo atrair, selecionar e desenvolver pessoas para trabalharem por 

um ano em projetos de alto impacto de governos estaduais ou municipais. Cada trainee torna-

se parte de uma rede engajada e diversa presente em todo o Brasil. 

As inscrições vão até 29/04/2019. 

Mais informações: Programa de Trainee Vetor Brasil 

 

Programa de Trainee 2019 – Arezzo&Co 

A Arezzo&Co, líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos, está com inscrições 

abertas para seu processo seletivo de Trainee para estudantes dos cursos de Administração de 

Empresas, Relações Internacionais, Economia, Engenharia, Comunicação Social, Marketing, 

Publicidade e Propaganda e Moda, além de outros cursos relacionados a ambiente de 

negócios, todos com formação entre Julho de 2016 e Dezembro de 2018. 

O Programa de Trainee Arezzo&Co busca candidatos movidos a desafios, participativos, 

empreendedores, com habilidades de liderança e que desejam atuar segmento de varejo de 

moda. 

As inscrições vão até 17/05/2019. 

Mais informações: Programa de Trainee Arezzo&Co 

 

Programa Novos Talentos – Lojas Americanas 

A Lojas Americanas, que está entre as maiores redes de varejo do país, está com inscrições 

abertas para seu programa Novos Talentos voltado para estudantes recém-graduados nos  

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, 

Engenharias, Jornalismo, Relações Públicas Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, 

Psicologia e áreas correlatadas. 

O programa conta com vagas para diversas áreas e tem como objetivo ensinar aos escolhidos 

tudo o que eles precisam saber para se desenvolver profissionalmente e entregar os melhores 

resultados. 

Mais informações: Programa Novos Talentos  - Lojas Americanas 

 

Programa de Trainee Unicasa 

A Unicasa, maior empresa de móveis planejados do Brasil, está com inscrições abertas para 

seu processo seletivo de Trainee para estudantes de todos os cursos e com graduação entre 

2012 e 2016. 

Mais do que descobrir novos talentos, o Programa Trainee Unicasa quer desenvolver 

profissionais competentes, com sede de novos desafios e com vontade de crescer.  

As inscrições ocorrem durante o ano todo. 

Mais informações: Programa de Trainee Unicasa 
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