
 
 

 

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de 

ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de 

eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina que também vem expandindo seu 

negócio para Bens de Consumo. 

Na Suzano, a(o) estagiária(o) é protagonista de sua carreira, e mais: segundo o Great Place to Work 2019 e 

a você S/A, estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar e estamos na 7° posição entre as 

melhores para iniciar a carreira =) 

 

Confira abaixo o que você vai encontrar por aqui: 

Ambientação Avançada: este momento abre as portas para você descobrir as principais áreas da nossa 

empresa e ter uma visão global, fazemos questão que você se sinta bem e tenha #orgulhoemserSuzano. 

Programa de Mentoring: visando a aceleração do seu desenvolvimento, promovemos troca de 

experiências entre você e um colaborador mais sênior. Seu/sua mentor(a) lhe ajudará com orientação de 

carreira: dúvidas, futuro profissional, desafios e outros, nestes momentos você pode abrir seu coração! 

Projeto Desafio: abrimos espaço para as mentes inquietas e cheias de ideias? Simmm! Aqui na Suzano 

você conduzirá um projeto totalmente seu e poderá apresentá-lo para todas as pessoas da sua unidade, 

inclusive nosso CEO pode estar por lá. 

Suzanoscar: quem apresenta o projeto desafio concorre ao Suzanoscar. Uhum, a semelhança não é à toa: 

todas as pessoas da empresa podem votar nas categorias melhor pitch, melhor ideia, estagiária(o) mais 

apaixonada(o) e muito mais. 

Job Rotation: explorar novas experiências é essencial para expandir conceitos e se desenvolver, não é 

mesmo? Para isso, temos o #refletindofuturo que promove a reflexão sobre o job rotation e se você curtir 

a ideia, estudaremos juntos a possibilidade de mudança de área. 

Sponsorship: acreditamos que aprender com grandes líderes faz toda a diferença na sua formação 

profissional. Na Suzano, cada turma de estagiárias(os) é apadrinhada por um(a) líder inspirador(a) da 

organização, que realiza encontros para falar de temas de interesse e compartilhar ideias de 

desenvolvimento. 

https://bit.ly/2G3MzOO


Aprendizagem: aqui crescemos todos juntos, então, estimulamos o desenvolvimento das suas habilidades 

através de treinamentos presenciais que vão desde fazer um bom pitch e boas apresentações, até gestão 

de projetos e de rotina. Mas, não paramos por aí: contamos com o US (UniverSuzano) para oferecer mais 

treinamentos e talks pra você! 

Embaixadores Suzano: como embaixadores da marca, as(os) estagiárias(os) são inseridas(os) em 

treinamentos, a fim de capacitá-la(o) para ampliar seu conhecimento da marca e desenvolvimento de soft 

skills, levando estes à sua instituição de ensino por meio de palestras, webinares, visitas técnicas, 

workshops e interações externas. Acreditamos no trabalho colaborativo, por isso, você terá a 

oportunidade de atuar em conjunto com outras(os) estagiárias(os) de sua unidade, formando uma liga de 

embaixadoras(es)! 

 

Pré-Requisitos 

 Formatura entre dezembro de 2021 a dezembro de 2022 

 

Na Suzano, acreditamos na multidisciplinariedade, na diversidade e no protagonismo, por isso temos vagas 

para todos os cursos de formação de ensino superior. Aqui o que manda é o seu brilho nos olhos! 

 

Benefícios 

 

 Plano de Desenvolvimento Diferenciado  

 Bolsa Auxílio compatível com o mercado 

 Carga horária flexível – 30 ou 40 horas semanais 

 Bolsa Desafio – sabe aquele seu Projeto Desafiador? Aqui na Suzano ele vale até uma bolsa extra de 

estágio 

 Assistência médica e seguro de vida 

 Vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais 

 Vale-transporte ou fretados nas unidades industriais. Na unidade de Limeira temos auxílio 

combustível 

 GymPass (Apenas nas unidades do Escritório Faria Lima e São Bernardo do Campo) 

 

E mais: na Suzano, valorizamos a meritocracia e o seu protagonismo. Assim, reconheceremos os estagiários 

que apresentarem desempenho diferenciado! 
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