
 
 
 

 
 

Tereos abre processo seletivo de jovens aprendizes 
exclusivo para mulheres 

 
Inscrições podem ser feitas de forma online até 5 de outubro 

 

Olímpia, 12 de setembro de 2022 – A Tereos, uma das empresas líderes nos 

mercados de açúcar e etanol, está com vagas de jovens aprendizes exclusivas 

para mulheres na unidade Cruz Alta, localizada em Olímpia (SP). As inscrições 

podem ser feitas de forma online até o dia 5 de outubro.  

 

Todas as vagas são para atuar no setor agrícola, em áreas como 

motomecanização, tratos culturais e reflorestamento. Para participar, é preciso 

que as interessadas sejam maiores de 18 anos, tenham CNH categoria AB, 

ensino médio completo e não estejam cursando ensino superior. Além disso, é 

necessário residir em Olímpia, Severínia, Cajobi ou Baguaçu.  

 

“O processo seletivo exclusivo para mulheres reforça nossa preocupação em 

aumentar as oportunidades para aumentar a presença feminina em nosso 

quadro de funcionários, além de promover ambientes de trabalho cada vez mais 

diversos e inclusivos”, comenta Carlos Leston, diretor de Recursos Humanos da 

Tereos. Em 2020, a empresa contou com uma turma de jovens aprendizes 

formada por 119 mulheres. 

 

Para se inscrever basta acessar vagas.com.br/v2429725. 

 
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-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 
unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a 
Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 
2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 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. 

https://vagas.com.br/v2429725

