PROGRAMA DE ESTÁGIO MERCEDES-BENZ 2018
A Mercedes-Benz do Brasil oferece aos jovens estudantes de Ensino Superior a oportunidade
de realizar estágios supervisionados, proporcionando experiência prática adequada à sua
formação escolar.
O objetivo do Programa de Estágio é promover o intercâmbio entre a empresa e a escola, a fim
de facilitar a integração do estudante ao mercado de trabalho, contribuindo para o seu
desenvolvimento profissional, pessoal e acadêmico.
Os estudantes possuirão um plano de estágio estabelecido entre Gestor, Orientador e
Estagiário, com o acompanhamento da área de Recursos Humanos.
O desenvolvimento do estagiário contará com treinamentos e palestras focadas no
aprimoramento de nossas ferramentas de trabalho, comportamento corporativo, visão de
negócios e acompanhamento de projetos. Essas ações apoiarão o estagiário no seu
desenvolvimento contínuo por meio de orientação, envolvimento com a prática, avaliação de
desempenho e fortalecimento do network.
ÁREAS:
- Engenharia, Pesquisa &
Desenvolvimento
- Produção & Áreas Relacionadas
- Recursos Humanos
- Compras
- Venda & Marketing
- Finanças & Controlling
- Tecnologia da Informação
BENEFÍCIOS:
- Bolsa-auxílio
- Auxílio transporte
- Ônibus fretado
- Restaurante
- Assistência Médica gratuita
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Clube Estrela de Vantagens
- Programa de Desenvolvimento (portfólio
específico, ciclo de palestras)
- Programa de Reconhecimento (viagem à
Alemanha - plantas do Grupo Daimler)
- Executive Shadow

PÚBLICO ALVO:
- Universitários com conclusão de curso
prevista entre Dez/2018 e Dez/2019
- Possuir nível intermediário do idioma
inglês, sendo desejável conhecimento de
alemão e/ou espanhol, além de flexibilidade
e paixão pelo universo automobilístico,
também serão considerados.
CURSOS:
Engenharias, Administração de Empresas,
Comércio Exterior, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis, Direito, Marketing,
Comunicação Social, Jornalismo,
Secretariado, Serviço Social, Nutrição,
Arquitetura, Matemática, Relações
Públicas, Tecnologia da Informação e
cursos relacionados, Enfermagem do
Trabalho (Pós-graduação).
CARGA HORÁRIA:
06 horas diárias (30 horas semanais) –
Horário 07h45 às 15h00

LOCAIS DE ESTÁGIO: São Bernardo - SP

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO:
O seu perfil será analisado e você poderá ser convidado (por e-mail, whatsapp ou contato
telefônico) para participar do processo seletivo presencial, a partir de setembro/2017.
Início do estágio: Janeiro/2018
É importante que você tenha um endereço de Skype, pois, esta será a ferramenta utilizada
para uma das etapas do processo.
INSCRIÇÕES NO SITE http://www.mercedes-benz.com.br/institucional/carreira/estagio
ATÉ DIA 30 DE SETEMBRO

