
PROGRAMA ESTÁGIO 2017 



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO 2017 

  

A PETRORIO acredita que o TALENTO atrai TALENTO. A implementação do nosso PROGRAMA DE 
ESTÁGIO faz parte da estratégia de ATRAIR e DESENVOLVER TALENTO para o futuro da nossa organização.  

 

O PROGRAMA DE ESTÁGIO da PETRORIO tem como objetivos: 

• Identificar e captar jovens talentos nas Universidades do país. 

• Oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional para estudantes de Graduação, 
proporcionando experiência prática dos conhecimentos adquiridos na formação académica. 

• Propiciar aperfeiçoamento comportamental e de relacionamento. 

• Gerar uma oportunidade de contratação para futuras posições da PETRORIO. 

 



CRITÉRIOS E ELEGIBILIDADE 

  As condições básicas para estagiar na PETRORIO são: 

• Estar matriculado e ter mais de um ano cursado do ensino superior em 2017 no momento da 
matricula. 

• Não ter cumprido a carga horária de estágio obrigatória. 

• Prazo de duração de um ano.  

• Nível de Inglês avançado / fluente. 

• Bons conhecimentos de informática (domínio pacote office). 

• Disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias (das 8h às 15h ou das 12h às 18h) e 30 horas 
semanais. 

 

 
BENEFÍCIOS 

Os benefícios concedidos são: 

• Bolsa Auxílio (R$ 1.200/mês). 

• Vale Refeição (R$ 880/mês). 

• Vale Transporte. 

 



PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

 

 

 

O processo de recrutamento da PETRORIO acontecerá da seguinte forma: 

 

 ENVIO DO CURRÍCULO POR EMAIL E ANÁLISE DAS CANDIDATURAS ATÉ 
01/05/2017 (estagio@petroriosa.com.br) 

TESTES PRESENCIAIS: RACIOCÍNIO LÓGICO, REDAÇÃO E INGLÊS EM 
03/06/2017 

DINÂMICA DE GRUPO E ENTREVISTA INICIAL ATÉ 30/06/2017 

ENTREVISTA COM GESTORES ATÉ 15/07/2017 

RESULTADO E ADMISSÃO ATÉ 01/08/2017 



CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

1.Processo de integração: 

• Apresentação da 
empresa. 

• Apresentação área de 
trabalho. 

• Apresentação do gestor e 
colaboradores. 

• Definição do coach que 
acompanhará ao 
estagiário durante toda a 
permanência na 
PETRORIO. 

 

 

INTEGRAÇÃO ATIVIDADES RECONHECIMENTO 

2. Definição do Plano de Trabalho:  

• Identificação das etapas e atividades que compõe o processo 
evolutivo e de aprendizagem do estagiário na área. 

• O Plano de Trabalho será definido conjuntamente entre o gestor, 
coach e estagiário. 

• O Plano de Trabalho pode implicar rotações por diversas áreas. 

 

3. Programa de Capacitação: 

• Participação dos treinamentos realizados na área. 

• Possibilidade de realização de um treinamento específico 
outcompany. 

• Treinamento incompany de metodologia para realização de um 
projeto aplicativo. 

• On the job 

 

4. Projeto aplicativo: 

• Após 6 meses se identificará um Projeto de melhoria a ser aplicado 
na área (ou áreas, em caso de rotação) e que será conduzido pelo 
estagiário. 

• Projetos apresentados para um comitê. O melhor recebe um 
reconhecimento da Companhia. 

 

 

 

5. Reconhecimento: 

• O melhor Projeto 
aplicativo receberá um 
reconhecimento 
consistente em uma 
ajuda para 
complementar a 
formação. 
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