Publicado em 3M News | Unit ed St at es (ht t ps://news.3m.com) on 2/12/18 8:00 am CST

Concurso Cultivando Talentos da 3M está com
inscrições abertas
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Ação seleciona e patrocina projetos de estudantes universitários e
técnicos com produtos da linha 3M de Food Safety; objetivo é criar
soluções para a indústria de alimentos
A 3M est á com inscrições abert as para o concurso “Cult ivando Talent os – Desenvolvendo o Fut uro” at é dia 31 de março, para
a primeira et apa. Podem part icipar est udant es de cursos t écnicos, graduação e pós-graduação mat riculados em inst it uições
de ensino brasileiras.
O concurso é dividido em quat ro et apas desenvolvidas ao longo do ano. Busca incent ivar a produção de projet os com os
produt os da linha 3M Food Safet y, visando soluções para melhorar a qualidade e a segurança de mercadorias da indúst ria de
aliment os. Uma comissão julgadora elege e pat rocina (na forma de produt os 3M Food Safet y) um projet o por et apa e premia,
ao final do concurso, o melhor projet o desenvolvido com os produt os da empresa.
Avaliação do s Pro jeto s
A comissão julgadora é compost a por profissionais 3M e avalia:
Adequação ao t ema
Adequação ao uso de produt os da linha 3M Food Safet y
Viabilidade t écnica dos projet os
A premiação é feit a em duas cat egorias. A primeira é uma cot a de pat rocínio de R$ 4.000 (por et apa em produt os 3M Food
Safet y) para incent ivo ao desenvolviment o de novos projet os ou em andament o. Já na cat egoria reconheciment o é R$
12.000 para pagament o de despesas para part icipação na Int ernat ional Associat ion for Food Prot ect ion Annual Meet ing
(IAFP), edição 2019. A 3M será responsável pela passagem aérea, hospedagem, inscrição do congresso, aliment ação e
t ransport e do aluno vencedor.
“O concurso exist e há 11 anos e é uma iniciat iva inédit a no mundo, dent ro da empresa. At rai, principalment e, est udant es de
Biologia, Farmácia, Vet erinária e Engenharia de Aliment os. Para os vencedores é um diferencial no currículo que abre port as de
grandes empresas”, explica Luciana Bueno, Gerent e de Negócios da área de Food Safet y da 3M do Brasil. Para inscrição,
out ras informações e o cronograma complet o com cada et apa do concurso acesse o sit e:
www.3m.com.br/cult ivandot alent os.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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