
 

As inscrições para o Programa de Estágio da Votorantim Cimentos estão abertas. O 

Programa é aberto para as pessoas de todas as graduações temos diversas vagas 

disponíveis nas cinco regiões do Brasil, inclusive no Sudeste.  

 

 

Sobre a Votorantim Cimentos  

 

Fundada em 1933, no interior de São Paulo, a Votorantim Cimentos é considerada uma 

das maiores empresas globais de materiais de construção. Com presença em 12 países, a 

organização carrega como propósito a ideia de construir um legado feito para durar. 

E não poderia ser diferente. Em um mundo em que tudo parece efêmero, a Votorantim 

Cimentos acredita que o que é bom deve durar, e muito! Esse é o principal norte da 

companhia e não poderia ser diferente, afinal, os produtos da Votorantim Cimentos 

estão em obras que poderão ser vistas por várias gerações, como o Viaduto do Chá em 

São Paulo, Ponte Estaiada de São Paulo, CN Tower em Toronto, Millenium Park em 

Chicago, construções que viraram símbolos de países e cidades.  

Se você busca uma experiência de peso para a sua formação profissional e se identifica 

com os valores da Votorantim Cimentos, essa é uma oportunidade concreta para que 

isso aconteça!  

 

Sobre o Programa 

 

http://clickemkt.eureca.me/ls/click?upn=a9Mx70MGdMsVuSq5J5dGaWHDrPyXEHaahmEC-2B-2FEa2MVpsM-2FASHXVLgXUhBIvay4UUVgMp8OQI7SSYq0XG-2Byb3P3RazPkyXedQAeYARoK5JNV5f8dvqtCa83qMaPPm2brxo1D9wA7rMhocbJWYYQZTjURPNziu6QBZSIqvxjvFXoDHmsdQb5-2BhNN0FoepmXQdBZHw_TjWyJ3NGIgcg-2Bqc067lchP7xlKOWYRIh3vjdKo1vMG-2B-2FE7uiF3wR5wUO0ggCdGWGCbH0-2B9-2BTtxHX1AYzAsl7J0spTx8-2BhvVDpx-2FMG7ztai-2FkL6LjcxIlYN2Dl-2FFvpysw4tAc-2BVi-2Bjvi5eK402SGR6PoheJIS7ccD3-2FI9JaKmLx3pK85UszQezR3urzrIi9TSy4LL2PQ1OajQ6UOTUmqzJwLT1lYU-2FONAZ4xs2riLvFuskXp9giyk0XicUHs4JfcHujGpGQuWl1nVtsOV2UCXTxy5rPH-2BgKaKm3PtKvHPCOpleZQz38qvRGH5ympEsRptFIWMWe6jJthfJxsRsQoISSGu8F3E8e2gpO0m7JrymDCLU5LRauDcyQj8p78e7n4EV0zeKHaC2HlRD6Z90FQhRM1HVuoIarp1PF7rocUbD2VtE1N1y-2Fpn8AdqXl6fslaWV2-2FyxLKydASLrZ4xV7Ik1S7vjq4wk1gYo-2FTxgbnhCiyRAJ0kjWo4q6MHGrsIRl0t
http://clickemkt.eureca.me/ls/click?upn=a9Mx70MGdMsVuSq5J5dGaWHDrPyXEHaahmEC-2B-2FEa2MVpsM-2FASHXVLgXUhBIvay4UUVgMp8OQI7SSYq0XG-2Byb3P3RazPkyXedQAeYARoK5JNV5f8dvqtCa83qMaPPm2brxo1D9wA7rMhocbJWYYQZTjURPNziu6QBZSIqvxjvFXoDHmsdQb5-2BhNN0FoepmXQdKJ9s_TjWyJ3NGIgcg-2Bqc067lchP7xlKOWYRIh3vjdKo1vMG-2B-2FE7uiF3wR5wUO0ggCdGWGCbH0-2B9-2BTtxHX1AYzAsl7J0spTx8-2BhvVDpx-2FMG7ztai-2FkL6LjcxIlYN2Dl-2FFvpysw4tAc-2BVi-2Bjvi5eK402SGR6PoheJIS7ccD3-2FI9JaKmLx3pK85UszQezR3urzrIi9TSy4LL2PQ1OajQ6UOTUmqzJwLT1lYU-2FONAZ4xs2riLvFuskXp9giyk0XicUHs4JfcHujGpGQuWl1nVtsOV2UCXTxy5rPH-2BgKaKm3PtKvHPCOpleZQz38qvRGH5ympEsRptFIWMWe6jJthfJxsRsQoISSGu8F3E8e2gpO0m7JrymDCO7Y-2B0L1ZiaWC5Bjl2JTFN8PklXZCKqCtpJn61-2B0zViTo4rDjeAuxAz0S-2F75NPaOQyTKR-2FIWloLF7mcc8dzrkSQPtEafXoO8tRutbBJ-2BMoC0HXiqaTIRN6Vl-2B9BJCNeZ8pTktH5cDkS9vHXDPGpRdl


 

Nós da Votorantim Cimentos somos feitos de histórias que constroem outras histórias. E 

por isso, te convidamos a ser Protagonista de Histórias Reais, tanto na vida de outras 

pessoas quanto na sua. Aqui, você irá se desafiar diariamente e construir sua história, 

profissional e pessoal, além de impactar muitas outras! 

O Programa de Estágio 2021 da Votorantim Cimentos é uma ótima oportunidade para os 

talentos colocarem a mão na massa e praticarem o que aprenderam, se desenvolvendo 

no dia a dia em todo o período que estiverem na VC. 

A Votorantim busca abraçar a diversidade em todas as suas formas para entregar um 

propósito comum: deixar um legado duradouro! Se você acredita nesta causa e deseja 

que a VC faça parte da sua história profissional, ela está de portas, mentes e corações 

abertos para te acolher e dividir novos desafios com você! 

Vem saber mais sobre o Programa de Estágio da Votorantim Cimentos! →  

Nesse link acima, além de ter acesso a todas as informações sobre a oportunidade, 

também é possível realizar a inscrição para o Programa! 

 

 

 

 

 

 
  

 

http://clickemkt.eureca.me/ls/click?upn=a9Mx70MGdMsVuSq5J5dGabqFbQHnPXwGXVu9rg-2FvhQ5WqQWfZ758ZAQTHGKEq6w7JhAyWyKP94KRAa97Ek4MXHshXCuFGuaNosH1IccH4Tkj8Kjsw2KI4Sbid3pg6bhjRazRAyhg5p3AGN4kV-2FTeAHjfuytHrD9a4E86WnVRDhwNPxiUhWY3oevE394fFkywHo1xKmRlUqbZfwIaFuknolJUfF7RZxmC2xS0Vp0a-2FFP26B7OEffkJT75m7QswwKoNrqj_TjWyJ3NGIgcg-2Bqc067lchP7xlKOWYRIh3vjdKo1vMG-2B-2FE7uiF3wR5wUO0ggCdGWGCbH0-2B9-2BTtxHX1AYzAsl7J0spTx8-2BhvVDpx-2FMG7ztai-2FkL6LjcxIlYN2Dl-2FFvpysw4tAc-2BVi-2Bjvi5eK402SGR6PoheJIS7ccD3-2FI9JaKmLx3pK85UszQezR3urzrIi9TSy4LL2PQ1OajQ6UOTUmqzJwLT1lYU-2FONAZ4xs2riLvFuskXp9giyk0XicUHs4JfcHujGpGQuWl1nVtsOV2UCXTxy5rPH-2BgKaKm3PtKvHPCOpleZQz38qvRGH5ympEsRptFIWMWe6jJthfJxsRsQoISSGu8F3E8e2gpO0m7JrymDCxX1mF3b3XPgsasWjR-2B18-2BJFhS3Bcxcj2dBBjSRv1Ldv-2FqGAxohQDq-2FnFBPMSDxMw9FSlU9L66aHbDU6fT73G3hMsiPsOtvFaqIV3iJ0leIMHzXp2MhQ8-2Fq3HO89nhoEASsWCAMaY7Ar-2Ba7LjIk6tE
http://clickemkt.eureca.me/ls/click?upn=a9Mx70MGdMsVuSq5J5dGaWHDrPyXEHaahmEC-2B-2FEa2MVpsM-2FASHXVLgXUhBIvay4UUVgMp8OQI7SSYq0XG-2Byb3P3RazPkyXedQAeYARoK5JNV5f8dvqtCa83qMaPPm2brxo1D9wA7rMhocbJWYYQZTjURPNziu6QBZSIqvxjvFXoDHmsdQb5-2BhNN0FoepmXQd8zWV_TjWyJ3NGIgcg-2Bqc067lchP7xlKOWYRIh3vjdKo1vMG-2B-2FE7uiF3wR5wUO0ggCdGWGCbH0-2B9-2BTtxHX1AYzAsl7J0spTx8-2BhvVDpx-2FMG7ztai-2FkL6LjcxIlYN2Dl-2FFvpysw4tAc-2BVi-2Bjvi5eK402SGR6PoheJIS7ccD3-2FI9JaKmLx3pK85UszQezR3urzrIi9TSy4LL2PQ1OajQ6UOTUmqzJwLT1lYU-2FONAZ4xs2riLvFuskXp9giyk0XicUHs4JfcHujGpGQuWl1nVtsOV2UCXTxy5rPH-2BgKaKm3PtKvHPCOpleZQz38qvRGH5ympEsRptFIWMWe6jJthfJxsRsQoISSGu8F3E8e2gpO0m7JrymDCkMiIe2JeuLh-2FonT-2Fy2ey6NYVDleUlHOOHwCUy3vzJjo3VXJu6ax64pS-2BefK1OUaKwxzR1MfDrVyO82jp3AIT-2BmY55ktZR1PXzJGyvmL0GNi2hRBR2-2Fu7iKxuQdR-2BetonfZ4pTH5CdhVDhSXC9UqJK

