
Estágio em Tesouraria
BRF 2019



Motivos para viver suas experiências de estágio na BRF

• Estudantes devidamente matriculados nos cursos de graduação ou nível técnico nas áreas de humanas, exatas ou biológicas. Pela
complexidade do negócio da BRF, temos a oportunidade de contratar estagiários de diversos cursos, porém, com uma única exigência: ter a 
energia e a disponibilidade para aprender e se desenvolver junto com a companhia.

1. É VOCÊ QUE QUEREMOS

• Estudantes devidamente matriculados nos cursos de graduação ou nível técnico nas áreas de humanas, exatas ou biológicas. Pela
complexidade do negócio da BRF, temos a oportunidade de contratar estagiários de diversos cursos, porém, com uma única exigência: ter a 
energia e a disponibilidade para aprender e se desenvolver junto com a companhia.

2. EXPERIMENTE NA PRÁTICA O QUE VOCÊ APRENDE NA UNIVERSIDADE

• Em todas as unidade BRF onde há contratação de estagiários, os estudantes entram na rotina de desenvolvimento das áreas que estão 
inseridos. Sempre acompanhados por um gestor direto, eles convivem em um ambiente adequado, com os instrumentos necessários para
a sua plena formação profissional e crescimento pessoal. O objetivo é que eles adquiram experiência na prática do que é aprendido em sala 
de aula e, com isso, consigam deslumbrar um futuro qualificado, seja na BRF ou em outras companhias.

3. SUA ROTINA SERÁ CHEIA DE APRENDIZADOS

• O estagiário contratado pela BRF em todo mundo possui ajuda de custo durante o seu período de estágio. Temos bolsa-auxílio** de acordo 
com cada unidade de negócio e região de atuação, além de outros benefícios atrativos conforme a lei de contratação de estágio de cada 
país.

4. VOCÊ TERÁ DIVERSOS BENEFÍCIOS

• Em todas as regiões do mundo, estamos em busca de estudantes entusiasmados para fazer parte da companhia. Divulgamos as vagas ao
longo de todo o ano, portanto, sempre temos oportunidades para estagiários nas nossas unidades de negócio. O processo seletivo pode 
ter, desde uma entrevista com a área de Recursos Humanos e o gestor direto, até dinâmicas em grupo e provas específicas.

5. É MUITO RÁPIDO ESTAR COM A GENTE



Job Description
• Auxiliar nas atividades diárias da Tesouraria Corporativa;
• Apoiar na elaboração de relatórios para os executivos; 
• Realizar contato e suporte aos escritórios regionais;
• Apresentação mensal de caixa para o book da área;
• Acompanhamento da posição de caixa da cia, assim como a análise 

das variações;
• Intermédio com o time de riscos para elaboração de relatório de

contraparte;

Requisitos
• Formação em Administração, Economia, Contabilidade e 

Engenharia - conclusão a partir de Dez/21;
• Pacote Office Intermediário;
• Inglês avançado;
• Disponibilidade de 30 horas semanais.

Beneficíos
• Bolsa auxilio compatível com o mercado;
• Vale-alimentação / Vale-transporte;
• Cesta-básica mensal com produtos BRF;
• Assistência média e odontológica;

Enviar email com nome e assunto para:

• santiago.castano@brf-br.com
• luciana.paiva@brf-br.com


