
 

PROGRAMA DE ESTÁGIO AUREN 

No Programa de Estágio Auren 2022, chegamos em busca da maior fonte de energia que 
existe: pessoas autênticas e determinadas em construir um mundo melhor! Através da 
vivência e construção de uma cultura sólida, a Auren está em busca de olhares inovadores, 
colaborativos e estimulados através de desafios para caminhar daqui para frente. 

Se identificou com a gente? Então corre e vem fazer parte desse time que está em 
constante sinergia! 

INSCRIÇÕES https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-auren  

PRÉ-REQUISITOS 

• Ter vínculo ativo em uma Instituição de Ensino Superior em um curso de 
bacharelado. 

• Estar cursando o último ou penúltimo ano da graduação. 
• Ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, ou com bolsa a 

partir de 80% em escola privada. 
• Data de formatura entre Julho/2023 até Julho/2024 
• Possuir flexibilidade no último ano de curso (a vaga é presencial) 

MARQUE NA AGENDA 

• 06/06 - Abertura das inscrições 
• 24/06 - Prazo final inscrições 
• 27/06 - Prazo final para resolução de desafio 
• 30/06 - Prazo final para envio da documentação escolar comprobatória  
• Até início de Julho - Convocação para os painéis 
• 06/07 - Painéis: dinâmicas e entrevistas 
• 07/07 - Convocação de aprovados para a última etapa 
• 13/07 - Etapa final presencial* 

*A etapa presencial será realizada em São Paulo - SP no dia 13/07, e será custeada 
integralmente (deslocamento, hospedagem e alimentação) pela Auren. 

BENEFÍCIOS** 

• Bolsa auxílio de R$2200 
• Vale alimentação 
• Vale transporte 
• Assistência médica 
• Seguro para acidentes pessoais 

https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-auren


 
**Para os aprovados que não morarem na região da grande São Paulo e necessitarem 
mudar para a cidade de ;São Paulo, a empresa oferecerá um auxílio social (Ajuda de 
custo moradia e transporte 1 vez ao mês para a sua localidade de origem), mediante 
análise. 

 


