
 

 

  

Olá, tudo bem? 
  
O P&G 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). 
 
Vagas em SP e RJ 
 
SOBRE O PROGRAMA 
 
O estágio na P&G é diferente dos estágios comuns do mercado porque ele é um estágio gerencial. Isso significa que 
durante o programa de estágio, você terá um trabalho significativo e será responsável por projetos que realmente 
impactam os nossos negócios. 
 
O programa vai te preparar para ser literalmente um(a) dos(as) futuros(as) líderes da companhia. Para isso, desde o dia 1 
você será desenvolvido (a) para liderar e contará com o suporte de gestores, mentores, outros colegas de trabalho e muitos 
treinamentos para isso. 
  
O nosso estágio é a principal porta de entrada da P&G. Não temos programa de trainee justamente porque o nosso 
programa já é robusto para te preparar para assumir uma posição dentro da carreira gerencial logo no final do seu estágio. 
Isso mesmo, você pode ser efetivado (a) como GERENTE. Além disso, temos uma cultura muito forte de crescer de dentro e 
abrimos apenas algumas vagas pontuais no mercado. Para você ter uma ideia, 70% do nosso time de liderança, incluindo a 
nossa presidente a Ju Azevedo, começou aqui na P&G como estagiário.   
  
Acreditamos em um ambiente diverso e multidisciplinar e o seu curso não é um pré-requisito para o nosso estágio 
gerencial. Nós contratamos um perfil P&G que entendemos que tem potencial para entregar resultados e crescer em 
diferentes áreas e, por isso, levamos em consideração a sua escolha para te alocarmos na área do seu estágio. Aqui é super 
comum encontrar engenheiros no RH, biólogos em Finanças, farmacêuticos em Vendas etc. Contratamos um perfil P&G e 
tudo aquilo que for técnico sobre a sua área você vai aprender com a gente. 
 
REQUISITOS 

• Ser aprovado (a) em todas as etapas do processo seletivo conforme a descrição da vaga; 
• Inglês intermediário a avançado; 
• Disponibilidade para carga horária de 30 horas semanais; 
• Disponibilidade para realizar de 1 a 2 anos de estágio. 

 
BENEFÍCIOS 

• Bolsa Auxílio 
• Vale-Transporte 
• Vale-Refeição / Vale Alimentação 
• Plano de Saúde 
• Plano Dental 
• Auxílio na compra de medicamentos e vacinas 
• Entre outros 

Inscrições por tempo indeterminado 
Link de inscrição: https://bit.ly/3LMsurS 

  
  

https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNZOq/HcQd/06f1/I3fxl01CrOe/BOZj/HW-XYWXh_cG/2/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNZOq/HcQd/06f1/I3fxl01CrOe/BOZj/HW-XYWXh_cG/1/
https://grulink.grupociadetalentos.com.br/cl/PNZOq/HcQd/06f1/I3fxl01CrOe/BOZj/HW-XYWXh_cG/3/

