
 
 

Fundado na Suíça em 1874, o Grupo Schindler é um dos líderes mundiais no setor de elevadores, escadas, 
esteiras rolantes e outros serviços relacionados ao transporte vertical. Altamente tecnológicos e seguros, 
seus equipamentos transportam cerca de 1 bilhão de pessoas diariamente ao redor do mundo. O segredo 
do sucesso da companhia são seus mais de 66.000 colaboradores atuando em mais de 100 países em todos 
os continentes. 

O Programa de Estágio Atlas Schindler é o impulso que você busca para iniciar a sua vida profissional. 
 

Movemos diariamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo e nessa trajetória valorizamos a energia, a 
diversidade de ideias e de pessoas em nosso ambiente de trabalho, pautando nossas ações em valores que 
vivenciamos a todo momento: 
Segurança em primeiro lugar sempre; 
Qualidade desde o início; 
Integridade e Confiança; 
Criação de Valor para nossos clientes; 
Compromisso com o desenvolvimento das pessoas. 
Quer saber como funciona o programa? 
 

O foco do Programa de Estágio Atlas Schindler 2021 é formar talentos para nossa área de Operações. Esta 
é a área que protagoniza a condução da empresa em direção aos resultados, que trabalha diariamente para 
garantir que nossos meios de transporte continuem levando as pessoas com segurança, rapidez e conforto 
em direção aos seus destinos e seus sonhos. O profissional dessa área terá contato com nossos clientes, 
nossos equipamentos, manutenção, instalação, modernização de elevadores, esteiras e escadas rolantes e 
também conhecerá como é realizada a gestão de pessoas e negócios. 
 

Seu desenvolvimento começa já no primeiro dia, através de conhecimentos teóricos e práticos: 
Integração Institucional; 
Treinamento Técnico; 
Job Rotation em diversas áreas; 
Desafio contínuo no desenvolvimento de atividades e projetos diversos; 
Acompanhamento do RH e avaliação de desenvolvimento em cada etapa do programa. 
 

Pré-Requisitos 

Estudantes de graduação em Administração e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica, Metalúrgica, 
Mecatrônica, Automação); 
Com previsão de conclusão para Dezembro/2022; 
Inglês Avançado; 
Conhecimentos em Excel a partir do nível intermediário. 
Vagas serão para: 
São Paulo/SP 

Rio de Janeiro/RJ 
Londrina/PR 



 

É importante que você tenha disponibilidade para estagiar na localidade escolhida, a partir de Jan/2021. 
 

Você quer mover o mundo? Então, participe do Programa de Estágio Atlas Schindler 2021. Junte-se a nós 
para impulsionar seu futuro profissional! 

LINK: https://bit.ly/33SAipq 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 26/10 

 

https://bit.ly/33SAipq

