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LLEstado tem 1.038 vagas de emprego com
carteira assinada. Inscrições em um dos
postos Sine-RJ-SEDEERI ou app Sine Fácil

empregos

LLINGRESSO NO MERCADO

Programas de trainee
Salários vão até R$ 6,7 mil. Inscrição vale para qualquer graduação

P

ara quem está na universidade ou concluiu seu
curso e se formou, empresas abriram processo seletivo para programas de trainee. São oportunidades para
diversas áreas, entre elas Comunicação Social, Economia
e Psicologia. Há empresas que
buscam jovens de qualquer
graduação. Os salários chegam a R$ 6,7 mil.
A Cervejaria Ambev está
com inscrições abertas para o
programa de trainee até o dia
1º de setembro. Interessados
de todo o país podem concorrer às oportunidades nas áreas
de Business, Supply e Tecnologia, com salários iniciais de R$
6,7 mil. Não há restrição à área
de formação acadêmica: todos
os cursos são aceitos para participação na seleção.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.traineeambev.com.br. Interessados podem se candidatar até o dia 1º
de setembro.
Já a B2W Digital, plataforma da Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, oferece oportunidades para
recém-formados por meio do
Programa de Trainee 2020 no
Rio. Podem se candidatar pessoas de todos os cursos que tenham se formado entre julho
de 2017 e julho de 2019 e possuam nível avançado de inglês.
Serão considerados diferenciais possuir MBA, pós-graduação ou mestrado. As inscrições vão até o dia 26.
Durante os 12 meses do
programa, os trainees receberão treinamentos e passarão por diversas áreas, o que
permitirá ampliar o aprendizado sobre os processos e as
especificidades do negócio.
Para participar, o interessado
precisa se inscrever no site https://traineeb2w.gupy.io/.

Reprodução da internet

procura-se
FREGUESIA

Capacitação
em beleza
LLA Walter’s Academy, na
Freguesia, vai promover
amanhã um workshop
gratuito. A oficina é sobre texturização com máquina, que ensinará como fazer cortes feminino e
masculino segundo as tendências de 2019 e 2020 na
Europa. Para se inscrever,
ligue para 3570-5500 ou
96434-5033.

FAST FOOD CONTRATA

36 vagas no
Burger King

Domino’s Pizza lança primeiro programa de trainee. As oportunidades estão abertas até 11 de outubro

Outras empresas com vagas disponíveis
LLA Votorantim Cimentos também abriu vagas de trainee para atuação em todo o Brasil.
No processo de seleção, a lista de pré-requisitos se resume
a apenas dois itens: candidatos formados no ensino Superior entre dezembro de 2016 e
dezembro de 2019 — de qualquer faculdade e qualquer curso — e nível intermediário de
inglês.As inscrições estão abertas até o dia 28.
São 15 vagas e a duração é de
16 meses,com início em janeiro
de 2020.A remuneração mensal

é de R$ 6,3 mil. Para se candidatar,é necessário acessar o link https://eureca.me/#!/op/traineevotorantim-cimentos-20.
Já a Domino’s Pizza lança seu
primeiro programa de trainee.
São dez vagas para atuação nas
cidades do Rio de Janeiro e de
São Paulo.Podem se candidatar
pessoas formadas nos últimos
dois anos ou com conclusão do
curso prevista para janeiro de
2020 em Economia,Matemática, Comunicação e Psicologia,
entre outros. As inscrições terminam dia 11 de outubro,mas a

recomendação é de que os interessados se cadastrem o quanto
antes para planejarem melhor
o tempo na execução das tarefas
pedidas para participar do processo seletivo.
É preciso ter inglês avançado e conhecimento avançado
de Excel, além de disponibilidade para viajar. Jovens que
já trabalham na companhia
também poderão se candidatar. Os interessados podem se
candidatar no link https://eureca.me/#!/op/recem-fornados-dominos-2020.

LLO Burger King está com
processo seletivo aberto
para atendente, coordenador e gerente de negócios nos restaurantes
da marca. No total, são
30 vagas para a cidade
do Rio de Janeiro, 3 para Macaé e 3 em Campos
dos Goytacazes. Os interessados devem se cadastrar pelo site vagas.com/
burgerking.

JOVENS E PcDs

Cursos
gratuitos
LLAs inscrições em cursos
gratuitos de formação profissional do Instituto da
Oportunidade Social (IOS)
terminam na quarta-feira.
São 100 vagas para jovens e
PcDs,entre 15 e 24 anos,que
estejam cursando ou concluíram o Ensino Médio.As
inscrições são presenciais na
unidade Unisuam do IOS,
em Bonsucesso.

