
 

 
 
 

Olá, tudo bem? 
Estamos com as inscrições abertas para o Programa de Estágio BRK Ambiental.  
Podemos contar com o apoio de vocês na divulgação para os alunos? 
 
Conheça um pouco sobre BRK Ambiental 
Somos a maior empresa privada de saneamento do país. Atuamos na gestão de 
serviços de água e esgoto com investimentos em mais de 100 municípios, beneficiando 
a vida de 15 milhões de pessoas. 
 
Conhecemos os quatro cantos do Brasil, compartilhamos histórias e culturas e usamos 
a inovação para chegar mais longe e ficar cada vez mais próximos. 
 
Programa de Estágio BRK Ambiental 
Já pensou em trabalhar em uma empresa que tem o potencial de transformar a vida 
de milhões de pessoas, contribuindo para o avanço de um dos serviços mais urgentes 
para o desenvolvimento do Brasil? Na BRK Ambiental é assim: seja nas estações de 
tratamento de água e esgoto ou nos escritórios, nosso time trabalha para levar 
saneamento de qualidade para nossos clientes em todas as regiões do país. Afinal, 
transformar a vida das pessoas, garantindo água e saneamento de qualidade é o nosso 
propósito. 
 
Na BRK, compartilhamos histórias e culturas e acreditamos no potencial da diversidade 
e da inovação. Aqui você aplica seus talentos e se desenvolve junto com um time que 
une experiência e criatividade para ajudar a transformar o saneamento no país. 
 
Dentro do programa, os estagiários e as estagiárias terão a oportunidade de atuar com 
autonomia e responsabilidade ao lado de líderes que acompanham suas atividades do 
dia a dia e apoiam nos desafios e aprendizados. 
 
Como dividimos o programa: 
 
70% On the job training - O desenvolvimento vem das experiências vividas em seu 
próprio papel, na execução de suas tarefas diárias e na solução de possíveis problemas 
cotidianos. 
 
20% Aprendendo com os outros - Desenvolvimento em grupo de projeto baseados 
nos indicadores da BRK utilizando conceitos de Gestão de Projetos e Excelência 
Operacional. 



 
10% Educação Formal - Ações de conhecimento para capacitação sobre o modelo de 
negócio da BRK Ambiental e do setor de saneamento. 
 
As oportunidades são tanto para nossas concessões espalhadas pelo Brasil, quanto 
para o escritório corporativo em São Paulo - SP. 
 
Pré-Requisitos 
• Graduação concluída entre 12/2021 e 12/2023; 
 
• Cursos aceitos de acordo com as necessidades de cada localidade e área 
 
• Disponibilidade para estagiar a partir de 20 horas semanais 
 
Benefícios 
• Bolsa Auxílio 
 
• Assistência Médica / Assistência Odontológica 
 
• Vale Refeição 
 
• Vale Transporte 
 
• Seguro para acidentes pessoais 
 
• Plano de aprendizado e desenvolvimento 
 
Inscrições até 15/10/2020     
LINK: https://bit.ly/3kUWG72 
 

https://bit.ly/3kUWG72

