
 E você quer viver novos desafios, enxergar a mineração de uma forma 

diferente e fazer parte de uma grande transformação, esse e-mail é para você! 

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Nexa 2021: Nosso jeito de ver o 

futuro.  Nós estamos em busca de pessoas diferentes, que queiram protagonizar muitas 

mudanças, em um ambiente diferente, com uma equipe com propósitos e sonhos alinhados. 

Curtiu? Então leia esse e-mail até o final! 

 

Você conhece a Nexa? Ainda não? Então se liga só: Desde 1969, nossa empresa viu a 

mineração se transformar no Brasil e no mundo. Para nós, a mineração está em tudo. Somos 

a mineradora do futuro, vemos o cuidado com meio ambiente como um dos maiores legado 

que podemos deixar. Vemos o respeito a todas as pessoas, formas de pensar, sentir e ser, 

como a melhor maneira de transformar. O  coração bateu mais forte? Então dá só uma 

olhadinha aqui: 

 

Estamos com vagas para São Paulo, Juiz de Fora, Três Marias e Belo Horizonte e as 

inscrições estão abertas até o dia 10/11! Nossas vagas estão abertas para as mais diversas 

engenharias, economia, administração, química, tecnologias e muito mais!  

Se você se identificou com nosso jeito de ver o futuro, clica no botão aqui embaixo e corre 

para se inscrever!  

https://www.nexareport.com/2019/estrategia/
https://www.nexareport.com/2019/meio-ambiente/
https://www.nexareport.com/2019/sociedade/


Inscreva-se aqui → 

 

Ah, e se você quiser saber tudo o que está rolando no nosso Programa de Estágio, tirar todas 

as suas dúvidas e ainda conhecer as experiências de uma galera que faz parte da Nexa, 

participe da nossa live!  

 

E nós já temos até o link da live! Quando chegar a hora  é só você clicar aqui 

embaixo: 

Vem pra live! → 

 

Na nossa página de inscrição você vai conhecer todos os detalhes! Não perde tempo não, as 

inscrições já se encerram no dia 10/11. Faça acontecer agora. Contamos com você para 

vivermos a mudança! Vamos juntos e juntas? 

 

 

 

 

https://estagiosnexa.gupy.io/
https://youtu.be/DZ3-GE5XPCY

