Tereos abre mais de 100 vagas de estágio no programa Jovens Talentos
2022
Inscrições podem ser feitas até 22 de maio; programa tem previsão de início em agosto
Olímpia, abril de 2022 – A Tereos, uma das empresas líderes em produção de açúcar e etanol
no país, está com as inscrições abertas para o programa de estágio Jovens Talentos 2022. São
cerca de 120 vagas voltadas para estudantes do ensino superior e o período para inscrição vai
até 22 de maio.
A Tereos oferece remuneração em linha com o mercado, possibilidade de conhecer diferentes
áreas de interesse, acompanhamento de desempenho, treinamentos, projetos desenvolvidos
ao longo do programa, além de boa taxa de efetivação – que foi de cerca de 60% na turma
concluída em julho de 2021.
“O Programa Jovens Talentos é uma oportunidade para que os estudantes possam ingressar no
agro em uma das empresas líderes do setor. Estamos orgulhosos por contribuir com carreiras
ainda em formação e queremos oferecer o melhor para esses profissionais, de forma que
possam crescer em suas atividades e prosperar no mercado de trabalho”, afirma Carlos Leston,
Diretor de Recursos Humanos da Tereos.
O processo seletivo vai ocorrer de modo remoto, mas as vagas serão em modalidades
presenciais ou híbridas. Há vagas para todas as áreas e unidades da empresa, incluindo unidades
industriais, corporativo e BSC (escritório de serviços compartilhados), localizados no interior de
São Paulo, na região de Olímpia e São José do Rio Preto.
As vagas são destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências da
Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Agronômica ou
Agrícola, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia da
Computação, Engenharias Elétrica ou Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Psicologia, Publicidade, Comunicação, Relações Internacionais, Tecnologia da
Informação, Química e Nutrição, além de cursos afins.
O programa de estágio tem previsão de início em agosto. Para conferir mais detalhes, os
requisitos para as vagas e efetuar a inscrição no processo seletivo, basta acessar o link:
http://epartner.vagas.com.br/v2359904.
Sobre a Tereos
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos
alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos.
Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance
da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos
reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-deaçúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 22.000
colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de
produtos. Em 2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 bilhões.
Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e
Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil
concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil,
com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos
derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em
diversos países.

