
Estagiário  
 
Programa First y Gen 2023 
  
Você tá pronto para o seu próximo passo? 
  
Aqui nós buscamos pessoas que querem se desenvolver e fazer a diferença com a gente! O 
objetivo do nosso negócio é impactar positivamente toda a cadeia de valor – desde a indústria, 
passando pelo pequeno varejista até o consumidor final, gerando uma relação ganha-ganha. Se 
você assim como nós, sonha grande e quer fazer acontecer, participe do nosso Programa de 
Estágio 2023. 
  
Venha fazer parte do nosso time e colocar a mão na massa com tudo que aprendeu até agora, 
desenvolvendo mais competências para a sua carreira! Aqui o nosso ambiente é diverso, 
dinâmico e cheio de desafios para trabalharmos e aprendermos juntos! 
  
Objetivo do Programa: 
  
Você vai atuar em um modelo de Job rotation para proporcionar uma visão holística de negócio 
e desenvolvimento de skills importantes para sua carreira. 
  
Como aqui nós pensamos em lhe proporcionar muito desenvolvimento e aprendizado, o seu 
processo de aprendizagem acontecerá em várias áreas de NEGÓCIO dentro da empresa e 
contará com apoio de mentores do nosso time de liderança.   
  
Neste momento não temos oportunidade de estágio nas áreas de Tecnologia.  
  
Requisitos 
  
Você deve estar se perguntando, quais são os pré-requisitos, calma, já vamos te contar tudo!! 
-Residir em São Paulo/SP e região metropolitana 
-Estar matriculado em um curso superior a partir do segundo semestre com previsão de 
conclusão em dez/24, preferencialmente em Administração, Engenharias, Matemática, 
Economia, Marketing ou áreas correlatas 
-Ter disponibilidade para estagiar 6hs por dia em horário comercial no modelo híbrido (nosso 
escritório fica localizado no Itaim Bibi) 
-Agora se você for curioso, proativo, disposto, colaborativo, flexível, e claro, que compartilhe 
dos mesmos valores que nós: cooperação, protagonismo, foco na estratégia, agilidade e 
respeito, você não pode perder essa chance!!! 
  
O que você está esperando? Venha fazer parte do Programa First y Gen 2023! Período de 
inscrição até: 06/11/2022  
 

Link para inscrição: https://abler.in/v112769 

 


