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Venha para a 2ª Edição do Junho do Orgulho 

 
Dia 28 de junho é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIA+, data importante no 
mundo inteiro e que marca a luta de todas essas pessoas por respeito e defesa de 
seus direitos. 
 
Em homenagem a esse dia, vamos promover o Junho do Orgulho. O evento tem 
como objetivo promover diversidade e inclusão através de uma série de encontros 
entre grandes empresas e jovens LGBTQIA+. 
 
Será uma série de encontros online, do dia 27 a 30 de junho, gratuitos e em salas 
fechadas. Mas atenção que as vagas são limitadas!  
 
< <Veja Aqui> > 

  

 

  

3 dicas para aproveitar 
melhor o seu tempo 

Você já se pegou reclamando que nunca 
tem tempo livre para nada? Já encontrou 
dificuldades pra se organizar com as 
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atividades da faculdade? Pensa que não 
vai dar conta de ir para o estágio e 
estudar? Se você respondeu sim para 
alguma dessas perguntas (ou para 
todas), tenha calma. A gente preparou 
este artigo pra te ajudar a colocar as 
coisas em ordem. 
 
< < veja mais> > 
 

 

  

Carreira em mosaico: o que é 
e como criar a sua 

  
Se tem algo que as pessoas buscam 
quando entram no mercado de trabalho é 
permanecer nele. Por isso, é essencial 
acompanhar as mudanças que têm 
ocorrido e identificar como você pode se 
preparar o que vem pela frente. Por isso, 
neste artigo, falamos sobre a carreira em 
mosaico, uma das possibilidade de você 
pensar seu futuro profissional. 
  
 
< < veja mais > > 
 

  

  

estágio 
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VALE 

  

• Estudantes cursando ensino superior, 
com previsão de formatura entre 
dezembro de 2023 e dezembro de 
2025.  

 
• Disponibilidade para trabalho 

presencial; remoto com acesso 
frequente às unidades da Vale; ou 
remoto com acesso eventual às 
unidades da Vale, a depender da 
vaga. 
  

• Inscrições até 28/06 

 
 INSCREVA-SE  

 
 

 
  

  

NUTRIEN 
  

• Cursos de acordo com cada 
localidade 
  

• Formato de trabalho de acordo com 
cada área e localidade (podendo ser 
híbrido ou presencial) 
  

• Horas de estágio de acordo com 
cada área e localidade (podendo ser 
30hrs ou 40hrs semanais) 
  

• Inscrições até 06/07 

 
 INSCREVA-SE  
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IGUÁ 
  

• Universitários que estejam cursando 
a partir do 2º semestre 
sendo Tecnólogo ou Bacharel de 
acordo com a descrição de cada 
vaga; 
  

• Residir na cidade da vaga ou 
próximo; 
  

• Disponibilidade para estagiar 30 
horas semanais; 
  

• Conhecimento em pacote office. 

 
• Inscrições até 07/07 

 
 INSCREVA-SE  

 
 

 
  

  

P&G 
  

• Disponibilidade para carga horária de 
30 horas semanais; 
  

• Inglês avançado; 
  

• Pacote microsoft office; 
  

• Inscrições por tempo indeterminado 

 
 INSCREVA-SE  
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B3 
  

• Ter vínculo com uma instituição de 
ensino superior (Bacharelado ou 
Tecnólogo em andamento); 
  

• Ter de 1 a 2 anos disponíveis para 
estagiar; 
  

• Ter disponibilidade para estagiar 6 
horas diárias de segunda a sexta-
feira,  

 
• Inscrições por tempo indeterminado 

 
 INSCREVA-SE  

 
 

  

trainee 
 

  

 
 

L'OREAL 

  

• Tecnólogo, Bacharel ou Licenciatura 
com ano de formação entre Jul/2020 
a Jul/2022 
  

• Disponibilidade e flexibilidade para 
residir em outros estados 
  

• Será considerado 
um diferencial possuir 
alguma experiência profissional ou de 
estágio. 
  

• Inscrições até 22/07 
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https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNiRF/EKOH/5749/L-EHfwc92Ph/BOZj/DS8krfjdgI6/1/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNiRF/EKOH/5749/L-EHfwc92Ph/BOZj/PzcrGltjuMR/1/


 

 

 
 INSCREVA-SE  

 
 

   

  

 
 

DN'A WOMEN 
  

• São elegíveis todos os cursos de 
bacharelado (presencial ou à 
distância); 
  

• Identificar-se como pertencente ao 
gênero feminino; 
  

• Disponibilidade aos sábados de 
13/08 a 10/12 das 10h00 às 13h00 
para participar das sessões (exceto 
sábados de emenda de feriados); 
  

• Inscrições até 07/07 

 

 
 INSCREVA-SE  
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