
 

PROGRAMA DE ESTÁGIO – TOKIO MILLENNIUM 

Já pensou em iniciar sua carreira em uma empresa multinacional que surgiu com a missão de proporcionar 

tranquilidade e segurança às pessoas e empresas, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade? 

A Tokio Marine é uma das maiores seguradoras do país, presente no Brasil há 61 anos! Todos esses anos, seguimos 

cultivando e praticando nossa missão, levando nossos valores para o mercado e promovendo o protagonismo dos 

nossos mais de 2 mil colaboradores! 

Buscamos talentos que queiram se desafiar a cada dia, em um programa que oferece conhecimento, interação 

profissional com várias áreas da Companhia, visibilidade junto à liderança e atuação com projetos aplicáveis no 

negócio da empresa. 

Mas por que esse programa é diferente? 

Com um desenho totalmente inovador, é uma oportunidade única de, em 12 meses, aprender sobre 3 áreas da 

Companhia, por meio de Job Rotation e desenvolver um projeto. 

E o melhor: os estagiários que se destacarem terão grandes chances de efetivação! 

 

Quer mais motivos para participar? 

 

Fazer parte de uma Multinacional japonesa, presente em mais de 40 países, com 61 anos de solidez e operação no 

Brasil. 

E mais... Entrar no time de 2 mil Colaboradores da 4ª maior Seguradora do País e a melhor Seguradora para se 

trabalhar, segundo o Great Place to Work®. 

 

Além disso, você também conta com: 

 

- Bolsa de estudos acima da média de mercado 

- Vale Refeição 

- Vale Alimentação 

- Vale Transporte 

- Seguro Saúde 

- 13ª Vale Alimentação 

- Participação nos Lucros e Resultados 

 

Mas quais são os requisitos necessários? 

 

1º Ser um talento millennial (inovador, criativo, protagonista); 

2º Gostar de desafios; 

3º Querer pensar e atuar diferente; 

4º Ter disponibilidade para estagiar durante 6 horas diárias; 

 

 



Ok, e o estágio é focado em quais cursos de graduação? 

 

É preciso estar nos últimos semestres de cursos, como: 

 

- Administração 

- Estatística 

- Matemática 

- Engenharias 

- Economia 

- Contabilidade 

- Análise de Sistemas 

- Banco de Dados, BI e Big Data 

- Ciência da Computação 

- Ciências Atuariais 

- Publicidade e Propaganda 

- Comércio Exterior 

- Marketing 

- Ciências Sociais e de Consumo 

- Áreas relacionadas 

 

Além disso, um diferencial é ter conhecimento em temas como: 

 

- Conhecimento de Business de seguros em geral  

- Leitura fluente em inglês 

- Mídias sociais 

- Linguagens de programação 

- Conhecimento de novas tecnologias 

- Estatística 

- Modelagens de dados 

- Big Data e Inteligência Artificial 

 

Ficou interessado? 

 

Conheça através dos depoimentos dos próprios estagiários como foi o último programa, clicando no link: 

https://youtu.be/ffBRWEVlrTo 

 

Se inscreva no Programa de Estágio Tokio Millennium e Boa Sorte!  

 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/jobs/view/2184092774/ 

TRABALHE CONOSCO – TOKIO MARINE: 

https://tokiomarine.csod.com/ux/ats/careersite/5/home/requisition/2716?c=tokiomarine 
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