
Olá! Tudo bom? 

Vim te contar de dois programas incríveis de estágio que estão com inscrições abertas para início 

em 2021!!!!  

CONFIRA:  

 

 

PROGRAMA DE TALENTOS SIEMENS ENERGY 

Uma oportunidade energizante de poder trabalhar em uma Empresa com mais de 90.000 

funcionários em todo mundo, fornecendo auxílio aos clientes para alcançar um mundo mais 

sustentável, com base em tecnologias inovadoras e capacidade de transformar ideias em realidade. 

A Siemens Energy é hoje uma das maiores empresas de energia do mundo, com mais de 150 anos de 

atuação no mercado. Trabalhar na Empresa significa que você terá uma trilha de desenvolvimento e 

participará do desafio de aumento de 25% de energia até 2040 pensando sempre no impacto ao meio 

ambiente, porque a Siemens Energy desenvolve soluções para um mundo que precisa de energia 

sustentável, acessível e confiável! 

 

Os pré-requisitos do programa são: 

• Formação entre Dez/2021 e Dez/2022. 

• Estar cursando qualquer curso Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo. 

• Possuir inglês intermediário.  

• Disponibilidade para estagiar 6h por dia. 

Localização: 

• Belo Horizonte- MG 

• Fortaleza- CE 

• Jundiaí – SP 

• Santa Bárbara D’Oeste – SP 

• São Paulo – SP 

• Rio de Janeiro – SP 

• Curitiba - PR 

Para se inscrever é só acessar: https://99jobs.com/siemens-energy/jobs/92400-programa-de-

desenvolvimento-de-talentos-siemens-energy-2021-1-semestre 

 

https://99jobs.com/siemens-energy/jobs/92400-programa-de-desenvolvimento-de-talentos-siemens-energy-2021-1-semestre
https://99jobs.com/siemens-energy/jobs/92400-programa-de-desenvolvimento-de-talentos-siemens-energy-2021-1-semestre


 

 

 

PROGRAMA DE TALENTOS SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA  

 

 

A Siemens Infraestrutura e Indústria é apaixonada por tecnologia e sustentabilidade há quase 170 

anos em atuação global e mais de 115 anos de presença no Brasil. A Engenhosidade impulsiona-os 

para continuar a melhorar a infraestrutura e qualidade de vida das pessoas.   

A Visão da Empresa é ser uma empresa uma empresa focada e adaptável, unida pelo propósito maior 
de servir a sociedade e criar valor para todos que se relacionam com ela. 

Quer participar desse Desafio junto com quem é referência em automatizar e digitalizar o mundo? Dá 
uma olhada nos pré-requisitos: 

• Formação entre Dez/2021 e Dez/2022. 

• Estar cursando qualquer curso Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo. 

• Possuir inglês intermediário.  

• Disponibilidade para estagiar 6h por dia. 

 

Localização: 

• Jundiaí – SP 

• Curitiba - PR 

• São Paulo – SP 

• Rio de Janeiro – SP 

 

Para saber mais informações e se inscrever no PDT 2021 acesse: 

https://www.99jobs.com/siemens-infraestrutura-e-industria/jobs/89783-programa-de-

desenvolvimento-de-talentos-siemens-infraestrutura-e-industria-2021-1-semestre 

 

 

 

https://www.99jobs.com/siemens-infraestrutura-e-industria/jobs/89783-programa-de-desenvolvimento-de-talentos-siemens-infraestrutura-e-industria-2021-1-semestre
https://www.99jobs.com/siemens-infraestrutura-e-industria/jobs/89783-programa-de-desenvolvimento-de-talentos-siemens-infraestrutura-e-industria-2021-1-semestre

