
 

 

 

  

Olá, tudo bem? 

  

O Vale está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio e gostaria de contar com o suporte 

de vocês na divulgação ao seu público (membros, alunos, pessoas da cidade, entre outros). 

 

SOBRE O PROGRAMA 

 

A Vale busca talentos como você, do seu jeito. Para nós, o importante é que tenha vontade de fazer 

acontecer, crescer e transformar o futuro. Em nossa trajetória de evolução com o mundo, contamos 

com suas habilidades e ideias. Afinal, acreditamos que um amanhã melhor é construído em conjunto. 

  

Você vai trabalhar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, em um ambiente diverso e inclusivo, 

onde todas as vozes devem ser ouvidas. Entendemos que só assim poderemos desenvolver soluções 

criativas, inovadoras e dinâmicas . 

 

Venha fazer parte da Vale e impactar positivamente a vida de milhares de pessoas! 

 

REQUISITOS 

• Pessoas com muita vontade de aprender e contribuir para a transformação cultural da Vale. 

  

• Estudantes cursando ensino superior (presencial e EAD), com previsão de formatura entre 

dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os estudantes precisam apresentar a declaração da 

instituição de ensino, autorizando a realização de estágio. 

 

• Não é necessária experiência de trabalho prévia e idioma inglês para a maioria das vagas. 

  

• 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. 

  

• O processo também inclui oportunidades para pessoas com deficiência. A Vale estimula 

fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a 

inclusão e valorizar a diversidade.  

BENEFÍCIOS 

• Trilha de desenvolvimento exclusiva para estagiários e estagiárias; 

• Vale Atividade Física (Gympass); 

• Apoiar – Programa de Assistência ao empregado; 

• Assistência médica; 

• Recesso remunerado; 

• Seguro de vida; 

• Vale-refeição ou refeitório no local de atuação (de acordo com a modalidade de atuação); 

• Vale-transporte ou transporte no local de atuação (de acordo com a modalidade de atuação); 

• Vale cesta de Natal; 

• Bolsa-auxilio com valor mensal de até R$ 1.375; 

• Auxílio para ergonomia (exceto para o formato presencial de trabalho). 

 

Inscrições até 28/06 

Link de inscrição: https://bit.ly/3zbQ1zL 
 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNc49/EKOH/150a/L-EHfwc92Ph/BOZj/EW5QjZwOm-h/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNc49/EKOH/150a/L-EHfwc92Ph/BOZj/EW5QjZwOm-h/1/


 

 

 

 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNc49/EKOH/150a/L-EHfwc92Ph/BOZj/EW5QjZwOm-h/3/

