
 
 

PROGRAMA DE ESTÁGIO TRAVELEX/CONFIDENCE 
 

Jovens universitários em busca de conhecimento e maduramente comprometido, com 
vontade de fazer além: esse é o Travelex Match que queremos! 
 
A Travelex é a maior empresa de câmbio do mundo e, em 2015, adquiriu o Grupo Confidence. 
Juntos, conectamos pessoas pelo mundo por meio de um amplo portfólio de produtos e 
serviços de câmbio para pessoas físicas e jurídicas. 
 
Em nosso programa você terá a oportunidade de desenvolver um projeto de melhoria, realizar 
um plano de atividades consistentes, trocar experiências com a liderança e realizar avaliações 
de desempenho periodicamente.  

E vamos aos pré-requisitos! 
1. Cursando superior nas áreas correlatas segundo a vaga (Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Comercio Exterior, Comunicação e Marketing, Computação, Direito, 
Economia, Engenharias, Estatística, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, 
Psicologia, Relações Internacionais, Relações Públicas) na localidade de SP Capital. 
2.Formação em Bacharel e Tecnólogo 
3.Cursando a partir do 2º ano 
4.Conhecimento geral em pacote office 
5.Disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais 
6.Conhecimento na língua inglesa será um diferencial  
7.Locais de atuação EXCLUSIVAMENTE na Matriz SP, sendo que o local da faculdade em que o 
candidato estuda deve ser na cidade do local de trabalho 
8.Duração do programa: 1 a 2 anos, de acordo com a data de formação do estagiário e 
performance 
 
Em que área atuar? Conheça as áreas que receberão os estagiários! 
 
São Paulo capital: 
- Auditoria 
- Comercial (banco) 
- Finanças 
- Gestão Integrada de Riscos 
- Marketing 
- Operações 
- Recursos Humanos 
- Varejo (lojas) 
 
Como funcionará todo o processo seletivo? 
1.Inscrição + Testes online (Lógica e Inglês) 
2.Travelex match! (Identificação do perfil Travelex) 
3.Vídeo Entrevista 



4.Etapas Presenciais (dinâmicas de grupo e entrevistas individuais) 
6.Admissão e entrega de documentos 
Previsão de início em 06 de Maio. 
 
Benefícios: 
- Bolsa auxílio compatível com o mercado, Auxílio Transporte, Vale Refeição, Assistência 
Odontológica, Seguro de Vida e Assistência Médica 
 

INSCRIÇÕES ATÉ 07 DE ABRIL DE 2019 
https://www.confidencecambio.com.br/trabalhe-conosco/  
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