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Os Programas de Estágio e Trainee 2019 estão com inscrições abertas
A 3M abre seus programas para jovens t alent os com 81 vagas para est ágio e 10 para Trainee. Os dois principais programas
de recrut ament o da companhia passaram por mudanças em seus processos selet ivos e t razem novidades, ainda mais
alinhadas com a est rat égia de at ração de jovens t alent os para a empresa: t rabalhar diversidade e at rair jovens que buscam
oport unidades, sendo prot agonist as de seu fut uro é o foco para est e ano.
O Programa de Trainees para 2019 abre inscrições a part ir de 20 de set embro at é o final de Out ubro e t em duração de dois
anos. Logo no seu primeiro ano, o jovem será alocado na área de Lean Six Sigma e irá liderar projet os com a oport unidade de
se t ornar Green Belt e t er visão global dos negócios e áreas da 3M, algo fundament al para seu desenvolviment o na empresa.
No segundo ano, assume uma posição em sua área de dest ino, mas t erá ainda a possibilidade de realizar job rot at ions em
diferent es funções nessa mesma área.
Esse novo t rainee receberá inúmeros est ímulos para o desenvolviment o, com o objet ivo de forment ar o seu cresciment o,
t udo com acompanhament o de líderes e da área de Recursos Humanos. Os crit érios de seleção dos t rainees t ambém foram
revisit ados e são inovadores. Para t razer mais diversidade para o processo, agora não há rest rições de curso de formação. O
t rainee poderá desempenhar diferent es papéis dent ro da organização, com o objet ivo de t razer conheciment o diverso,
agregando ainda mais valor ao programa e à companhia, como um t odo.
Jovens prot agonist as com mindset global, que jogam para vencer, demost ram aut ent icidade e cult ivam uma cult ura de
t rabalho em equipe, inclusão e flexibilidade. Est e é o perfil de profissional que a companhia busca, com a graduação concluída
ent re dezembro de 2015 e dezembro de 2018, além de dominar o idioma inglês, são alguns dos requisit os dest e ano.
O Programa de Est ágio para 2019 já est á com inscrições abert as at é o dia 30 de set embro. E assim como o Programa de
Trainees, est udant es de diversas formações podem compor o novo quadro de est agiários, não havendo mais cursos
requeridos. Nesse format o t odos os est udant es t erão oport unidade de part icipar at ivament e em projet os e receber
orient ação de líderes da companhia.
O processo selet ivo t ambém inclui uma et apa de game online. Para fazer part e do novo t ime de est agiários da 3M, é
essencial ser colaborat ivo e t er vont ade de se desenvolver, est ar cursando o últ imo ou penúlt imo ano da graduação ou curso
t écnico, t er inglês int ermediário e disponibilidade para cumprir 30 horas semanais de est ágio.
Para descobrir um pouco mais sobre esse mundo e como a 3M aplica a ciência de forma a t er um impact o posit ivo na vida das
pessoas, acesse www.3m.com.br/carreiras e encont re essas e out ras oport unidades inspiradoras.
A 3M do Brasil t em sede na cidade de Sumaré, int erior de SP e mais out ras seis fábricas em out ras cidades do país. A
empresa que invent ou o Post It est á mais present e do que você imagina na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Conheça mais em www.3m.com.br
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 da empresa 3M Manaus, inst alada no Amazonas. 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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