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Tem alguns projetos que enchem a gente de orgulho, né!? O Protagoniza Aí é um deles! 

 

Realizamos a primeira edição no ano passado que doou mais de mil bolsas de graduação e 

pós-graduação para pessoas de grupo minorizados. O resultado foi tão bacana que 

resolvemos chamar os nossos parceiros Descomplica Faculdade Digital, EF Education 

First, Instituto Ser + e, claro, uma das pessoas aqui da CT, pra contar mais sobre ele.  

 

< <Veja Aqui> > 

 

 

 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/ev/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/LtCwY1MU3Zm/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/LtCwY1MU3Zm/3/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/LtCwY1MU3Zm/1/


 

 

 

Me formei. E agora? 

 

Muita gente não vê a hora de terminar a 

faculdade. Mas quando isso acontece, vem 

a pergunta: E agora? Qual é o próximo 

passo? Essa dúvida é muito comum nesse 

período. Afinal, você terminou uma etapa 

importante e a gente sabe que essa 

jornada ainda não acabou. É preciso se 

preparar pra seguir a vida no mercado de 

trabalho, conseguindo também realizar 

seus sonhos. 

 

Confira algumas das possibilidades que 

você pode seguir e tenha em mente o que 

precisa priorizar. 

 

 

< < veja mais> > 
 

 

 

 

Como se dar bem na fase de entrevista 

  

No início da vida profissional, a gente 

percorre um caminho longo e cheio de 

expectativas. E a nossa trajetória começa 

com a escolha do curso, passa pela 

concorrência no vestibular, pela primeira 

exposição em um seminário na faculdade 

até o primeiro estágio. É neste momento 

em que várias das nossas escolhas serão 

vividas na prática. Só que antes disso, nos 

deparamos mais uma vez com a temida 

“concorrência”.  

 

Este é um dos momentos mais temidos de 

quem participa de um processo seletivo. 

Mas, neste artigo, a gente traz 3 dicas pra 

te ajudar a passar pela entrevista de um 

jeito mais tranquilo. 

 

< < veja mais > > 
 

  

estágio 

 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/KornIhLNNg4/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/M60MB84ZXNO/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/KornIhLNNg4/1/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/M60MB84ZXNO/1/


 

 

 

  

GLOBO 

  

• Formação entre julho de 2023 e julho 

de 2024; 

  

• Disponibilidade para estagiar 6 h ou 

4h* por dia. 

*caso seja exigência do curso ou 

universidade; 

  

• Se identificar com a cultura e os 

valores da Globo; 

  

• Inscrições até 23/05 

 

 INSCREVA-SE  

 

 

 
 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/JCZQOm-RLZq/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/JCZQOm-RLZq/1/


 

 

 

MONDELEZ 

  

• Estar matriculado(a) numa instituição 

de ensino superior (EAD também vale!) 

  

• Se formar a partir de julho de 2024 

  

• Ter disponibilidade de 6 horas diárias 

para estagiar 

  

• Inscrições até 23/05 

 

 INSCREVA-SE  

trainee 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/F4rFtR4yL4Y/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/F4rFtR4yL4Y/1/


 

 

 

 

DOW 

  

• Se você se auto declara preta(o) ou 

parda(o); 

  

• Possui disponibilidade de viagens e de 

mudança de cidade; 

  

• Possui graduação (bacharelado) com 

conclusão entre Julho/2018 e 

Julho/2021; 

  

• Tem pelo menos um ano de 

experiência profissional; 

  

• Inscrições até 23/05 

 

 INSCREVA-SE  

 

 

 

 

 

 
 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/BKYX7WI1T4_/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/BKYX7WI1T4_/1/


 

 

 

  

KELLOGG'S 

  

• Formação entre Junho/2020 e 

Junho/2022; 

  

• Inglês fluente. Espanhol será um 

diferencial. 

  

• Mobilidade e disponibilidade para 

viajar, conhecer novas culturas, novos 

modelos de trabalho! 

  

• Inscrições até 24/05 

 

 INSCREVA-SE  

 

 

 
 
 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/OOLZ2-OIeWO/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/OOLZ2-OIeWO/1/


 

 

 

LONGPING 

  

• Graduação concluída entre os anos de 

2020 e 2022; 

  

• Disponibilidade para viagens; 

  

• Disponibilidade para trabalho 

presencial; 

  

• Inglês a partir do nível intermediário; 

  

• Excel avançado 

  

• Inscrições até 31/05 

 

 INSCREVA-SE  

 

 

 
 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/NIEeodUbdI3/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/NIEeodUbdI3/1/


 

 

 

OCYAN 

  

• Formação entre Jul/2019 e Jun/2022 

com Graduação de acordo com cada 

área; 

  

• Conhecimentos de Inglês (nível será 

avaliado de acordo com a necessidade 

da áres); 

  

• Disponibilidade para trabalhar no 

modelo offshore em algumas posições; 

  

• Inscrições até 07/06 

 

 INSCREVA-SE  

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/PsSe1yv8yRn/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/PsSe1yv8yRn/1/


 

BRADESCO SEGUROS 

 

• Trainee Experts 

  

• Formação superior concluída entre 

dez/2017 e dez/2021. 

  

• Competências procuradas: Liderança, 

Learn Agility, Mentalidade Digital, 

Capacidade Cognitiva, Equilíbrio 

Emocional e Trabalho em Equipe. 

  

• Vivência profissional em projetos e 

processos. 

  

• Inscrições até 13/06 

 

 INSCREVA-SE  

 

Vem com a gente! 

             
  

  

CV no jeito? Cadastre ele em nosso banco! 

 

Tire suas dúvidas sobre os processos aqui!  

  

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails 

 

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/CPOhaFX5ZQI/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/IesMrRfwtjY/1/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/Odspq7uc-VB/1/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/oo/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/FCB/?url=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fciadetalentos
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/TWT/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fciadetalentos
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/INS/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fciadetalentos
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/YOU/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fcanalciadetalentos
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/LKD/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fgrupo-cia-de-talentos%2F
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/sf/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/WWW/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciadetalentos.com.br
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNUAK/HcQd/5552/I3fxl01CrOe/BOZj/CPOhaFX5ZQI/1/

