REGULAMENTO PROGRAMA DE ESTÁGIO
GERAÇÃO TECH POPULOS
Objetivo:
Esse é um programa de estágio que tem a missão de desenvolver, capacitar e
inserir novos profissionais no mercado de trabalho, proporcionando muito
aprendizado,

desenvolvimento

e

desafios!

Nós da POPULOS, acreditamos muito em nossos colaboradores e na
diversidade de talentos.

Vamos Juntos Nessa?
O que esperamos de você:
Buscamos estudantes que queiram ser protagonistas de suas histórias, que
queiram contribuir com a POPULOS e que se sintam parte da família, queremos
pessoas que tenham muita vontade, determinação e que estejam prontas para
novos desafios.

Como funciona:
•

O programa de estágio pode durar até 2 anos, podendo ser efetivado no
final da trajetória do aprendizado;

•

Avaliação mensal de performance do aprendizado;

•

Acompanhamento mensal dos estudos no ensino superior;

•

Terá acesso aos conteúdos e treinamentos que auxiliam o seu
crescimento pessoal e profissional;

•

Acompanhamento e apoio do RH, Time Técnico e Gestão;

•

Selecionaremos até 06 (seis) currículos para participarem da imersão
POPULOS (apresentação institucional e conteúdos técnicos);

•

Serão 4 dias de treinamentos e no quinto dia os candidatos farão uma
apresentação individual usando o conteúdo ministrado. Baseado nisso
escolheremos os candidatos mais bem avaliados para contratação;

•

Obrigatório a presença em todos os dias do treinamento, em caso de
ausência será desclassificado automaticamente.
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Requisitos:
•

Disponibilidade para estagiar 6 horas por dia de forma presencial;

•

Estar

regularmente

matriculado

no

ensino

superior

(em

áreas

relacionadas a Tecnologia da Informação);
•

Ter a partir de 18 anos;

Etapas do processo:
1. Inscrições + vídeo de apresentação;
2. Triagem: Entrevista e teste comportamental;
3. Treinamento: 4 dias de imersão, os treinamentos serão remotos,
acontecerão no mês de junho, nos dias 13 (segunda), 14 (terça), 23
(quinta) e 25 (sábado), os treinamentos durante a semana serão das
18h30 às 21h00 e no sábado das 09h00 às 12h30 – com 15 minutos de
intervalo;
4. Avaliação final: O candidato terá que fazer uma apresentação individual
para os responsáveis do Programa Geração Tech POPULOS - data
01/07/2022 (sexta-feira) das 09h00 às 12h00 - presencial.
5. Processo de admissão.

Benefícios:
1. Bolsa Auxílio;
2. Vale Refeição: Valor de R$30,00 por dia;
3. Assistência Médica Omint Saúde: Integral
4. Assistência Odontológica Omint: Integral
5. Seguro Saúde Omint: Integral;
6. Cartão Aniversário.
7. Bolsa de Estudo 50%:
a. O pagamento será feito através de reembolso e mediante
comprovação de quitação do boleto mensal da faculdade;
b. A bolsa será de 50%, limitado ao valor de R$650,00;

www.populos.com.br
Rua Bruxelas, nº 188, Sumaré – São Paulo/SP, 01259-020
+55 11 3021-3761

c. Não subsidiaremos custos referentes as aulas extraordinárias ou
dependência de matéria;
d. Poderemos acompanhar e solicitar, em periodicidade os relatórios
necessários à comprovação das notas e frequências nas matérias.
8. Notebook 100% Free:

a. Somente terá direito, desde que tenha permanência mínima de 1
ano na POPULOS;
b. O modelo do notebook será de escolha da empresa.
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