
Nova Geração PwC 

 
 

Conheça um pouco sobre PwC 
Fazemos parte de um network de firmas presentes em 157 países, com mais de 
276.000 profissionais dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria e 
asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria 
em transações. 
 
Presente no Brasil desde 1915, contamos com cerca de 4.000 profissionais distribuídos 
em 15 escritórios em todas as regiões brasileiras. 
 
Nosso propósito é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. 
Ajudamos nossos clientes a tomar decisões bem fundamentadas e a operar de maneira 
eficaz. 
 
Start-ups, empresas familiares, organizações de capital aberto. Para a PwC, não 
importa o seu tamanho. Importa quais são os seus desafios. Vamos juntos? 

 

Nova Geração PwC 

Construir uma carreira é um grande desafio. Para obter os melhores 

resultados, você precisa ter as melhores oportunidades. Aqui na PwC você é 

o protagonista da sua carreira e será sempre incentivado a buscar seu 

desenvolvimento contínuo. Não importa se você está começando sua 

carreira, pois no Nova Geração PwC você irá explorar seus pontos fortes, 

expandir seus limites, construir relacionamentos duradouros em um 

ambiente diverso e ajudar a resolver problemas importantes da sociedade e 

dos nossos clientes. #suacarreiranossosucesso  

O programa tem como objetivo desenvolver talentos e formar profissionais 

para atuar em auditoria, riscos e controles, mercado de capitais e 

transformações digitais das disciplinas de governança, riscos e compliance.  

Há oportunidades em todos os escritórios e a PwC oferece 

FLEXIBILIDADE para você trabalhar on-line, de onde você estiver. Você 

poderá optar por um escritório e uma área dentro das  linhas de serviços 

disponíveis. 

Pré-Requisitos 



- Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais - se estiver cursando a 

universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade 

para alterar o horário de estudo para este período;  

- Cursos de acordo com a necessidade de cada vaga: Administração, 

Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharias e 

cursos de Tecnologia da Informação.  

- Inglês a partir de Intermediário;  

- Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.  

Etapas 

Inscrições + Assessments (09 a 22/Out)  

Avaliação Cia de Talentos (Out e Nov)  

Entrevista Final (Nov) 

Processo Admissional (Nov e Dez)  

Início Nova Geração PwC (Dez/20)  

 
LINK PARA INSCRIÇÕES: https://bit.ly/3j2O39h 
ATÉ O DIA 22/10 
 

https://bit.ly/3j2O39h

