
O CAMINHO PARA UMA CARREIRA 
DE PESO ESTÁ AQUI...

PARTICIPE DO 

BMC-HYUNDAI

PROGRAMA
DE ESTÁGIO



Está pavimentando sua estrada para o futuro?

Se identificou com esse cenário?

Então, comece sendo protagonista na construção da infraestrutura 
brasileira, com as escavadeiras e máquinas de construção da
BMC-Hyundai, o braço de máquinas pesadas da Hyundai.

A BMC-Hyundai é um celeiro de inovação, que reúne pessoas criativas, 
entusiasmadas e cheias de energia, num ambiente saudável e inspirador.
 
Somos uma empresa dinâmica e temos orgulho de trabalhar em time, 
viabilizando novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. 

Agora, você tem uma oportunidade para ingressar nesse time e compartilhar 
da nossa missão de prover as melhores soluções em máquinas de construção.

NA BMC-HYUNDAI VOCÊ AINDA PARTICIPA DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO.
 SE VOCÊ MANDAR BEM E SUPERAR AS EXPECTATIVAS DE AVALIAÇÃO, PODE GANHAR UM AUMENTO NO VALOR DA SUA BOLSA!

AÍ SIM, HEIN! ENTÃO, VAI ENCARAR O DESAFIO?

• Bolsa-auxílio
• Reconhecimento anual
• Seguro saúde
• Refeitório
• Vale-transporte

Além de um aprendizado de peso, 
nossos estagiários ainda contarão com:

• Vale-alimentação
• Bônus anual
• 13º bolsa-auxílio
• Seguro de vida para 
acidentes pessoais



Quer saber como começou
nossa história no Brasil?

Tudo começou em 2003, quando a Comexport iniciou a importação  
e comercialização de empilhadeiras da marca Hyundai.  
 
E em 2007, foi criada a empresa brasileira BMC-Brasil Máquinas para 
Construção, que expandiu suas revendas em todo o país, sendo a única 
distribuidora Hyundai Heavy Industries em território nacional.
 
Com uma parceria de tanto sucesso foi preciso trazer a fábrica da Hyundai 
para mais perto do mercado brasileiro e, em 2011, foi oficialmente instalada 
a planta de Itatiaia/RJ. Com ela veio a diversificação de modelos das máquinas.  
 
Finalmente, em 2013, veio a ratificação da parceria com a joint venture entre 
BMC e Hyundai, criando a empresa que hoje está consolidada como referência
no mercado: BMC-Hyundai! 

ESTAMOS EM BUSCA DE GENTE NOVA, ENTUSIASMADA E EMPENHADA
EM ESCREVER NOVOS CAPÍTULOS DESSA HISTÓRIA!



FICOU INTERESSADO?
Se você se encaixa nesse perfil e tem 
formação prevista entre Julho 2022  
e Julho 2023, faça sua inscrição para  
o processo seletivo que contará com
etapas virtuais e presenciais.
 
Temos oportunidades nas áreas 
corporativas, operacionais e de negócio.
 
Faça sua inscrição enviando seu currículo 
para o e-mail rh@bmchyundai.com.br


