
 

 
 

Chegou a hora de falar de pessoas, histórias e sonhos. 

Sonhamos com isso há muito tempo. Um processo seletivo focado em 

pessoas, em essência, em diversidade e inclusão. Um programa focado em 

você. E depois de muito pensar, aprender, conversar, chegou o dia: estão 

abertas as inscrições do nosso Programa de Estágio Dow 2021.  

 

 

 

Esse programa vem diferente, para te proporcionar uma jornada diferente. 

Cada etapa da trilha está muito detalhada e muito instigante. Tudo pronto 

para você brilhar. Além disso, a vaga não tem restrição de idioma. Nós 

queremos gente que faz, gente como você. Corre para conferir! É só clicar 

aqui embaixo: 

 

Inscreva-se aqui :) → 

 

 

 

 

Mas se você está se perguntando o que é a Dow, não se preocupa: a gente 

te explica! A Dow é uma empresa que pulsa inovação com um portfólio 

diferenciado de plásticos, intermediários industriais, revestimentos e 

silicones, que oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base 

científica. Você nem deve imaginar, mas já deve ter tido contato com um 

dos nossos materiais no seu dia a dia, no seu colchão ou no veículo de 

transporte que você usa. Nós estamos em diversos lugares, e já fazemos 

isso há mais de 100 anos. Massa, né? Então, vamos mudar o futuro com a 

gente? 

 

 

 

https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-dow-2021


 

Nosso programa de estágio é aberto para todos e todas, mas 

incentivamos fortemente a participação de pessoas negras, pois 

estamos em um caminho de coerência onde percebemos a importância e a 

necessidade da diversidade. Por isso, estamos preparando muitas surpresas 

para você, que se autodeclara uma pessoa preta ou parda. Inclusive hoje 

às, no youtube da Eureca, teremos uma live para falar apenas sobre essas 

novidades exclusivas para pessoas negras. Saiba tudo clicando aqui. 

 

 

 

Lembrando que as inscrições estão abertas apenas até dia 21/10, 

participe! Ah, e se você conhece alguém que pode curtir essas vagas, manda 

pra ela ou pra ele :) Esperamos você com a gente! 

 

Estamos aqui na torcida por você! 

Até breve <3 

 

 

 

Qualquer dúvida, não hesite em chamar a gente aqui pelo e-mail ou pelo 

chat das  
    

 

 

 

https://bit.ly/vempracomuafro

