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empregos
Temporada
de vagas
de estágio
Meses de agosto e setembro são
conhecidos como o segundo
período com mais postos
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A

s férias terminaram e,
aos poucos, os universitários retomam as aulas. Com o início de um novo
semestre, surge a oportunidade dos estudantes darem o primeiro passo na carreira profissional. Isso porque os meses
de agosto e setembro são conhecidos como a segunda
temporada do ano com maior
oferta de vagas destinadas aos
alunos. No Rio, há pelo menos
seis empresas com oportunidades abertas.
De acordo com analista
de recrutamento e seleção
do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), Giulia Forte,
o período marca o momento
no qual turmas se formam,
enquanto outras iniciam e,
portanto, muitos contratos
são encerrados e surgem novas oportunidades para contratações. “Sendo assim, este
mês e o próximo são favoráveis para empresas em busca
de novos estagiários, bem como para os estudantes com
o anseio de se inserirem no
mercado”, explica.
Entre as vagas disponíveis,

a Fundação Mudes oferece
cerca de 253 oportunidades
em áreas como Administração, Engenharia e Comunicação Social. Já o Grupo
Movile está com mais de 100
vagas, inclusive para o Rio.
Nesta semana, a Air Liquide
abriu inscrições para o Programa de Estágio 2019 (confira no quadro ao lado).
Como o candidato que irá
concorrer às vagas não tem
experiência profissional, afinal o intuito dessa modalidade é capacitá-lo, é preciso ter
alguns diferenciais para poder fazer para estarem aptos
para disputar um dos postos.
Segundo a especialista em RH
e diretora geral do Grupo Capacitare, Débora Nascimento,
os estudantes podem realizar
cursos de idiomas e saber Pacote Office.
“Saber um idioma é fundamental, especialmente o
inglês. Outros já se destacam
com dois. Além disso, programas de informática, como
o Pacote Office é sempre um
diferencial. Hoje, ter o Excel
avançado, por exemplo, faz
com que o candidato se destaque muito no processo seletivo”, orienta.

CONFIRA AS CHANCES

NUBE O Nube está com 177
vagas de estágio abertas. Há postos paraAdministração,Informática, Nutrição, entre outros. Para se
candidatar, basta se cadastrar no
site www.nube.com.br.
MUDES A Fundação Mudes
está com 235 ofertas para estágio.
Podem se cadastrar através do link
http://www.mudes.org.br/.
AIR LIQUIDE Podem participar tanto estudantes quanto
alunos de cursos técnicos, como
Ciências Contábeis, Fisioterapia,
Pedagogia, Psicologia e Técnico
de Elétrica e Mecânica. As inscrições ocorrem até 31 de agosto no
site www.airliquide.com/pt-br/
brasil/programa-estagio.
BRQ A BRQ Digital Solutions está com 15 vagas. Os
interessados têm até o dia 15
deste mês para se inscrever. A
candidatura é na plataforma da
Jobecam (bit.ly/30WZhng).
GRUPO MOVILE O Grupo
Movile está com mais de 100 vagas.As inscrições vão até o dia 7 de
setembro e devem ser feitas pelo
link movile.com/mobiledream.Podem se inscrever pessoas de todas
as áreas e instituições de ensino.
DOMINO’S PIZZA A
Domino’s seleciona jovens
formados nos últimos dois
anos ou com conclusão do
curso prevista para janeiro de
2020 nos cursos de Matemática, Comunicação, entre outros. Os interessados devem se
inscrever https://eureca.me/ a
partir de amanhã.

