Epson abre inscrições para Programa de Estágio 2019
Com inscrições abertas até 28/10, empresa selecionará dez candidatos de diferentes áreas
para projeto com duração de 24 meses
São Paulo, 19 de outubro de 2018. Líder em impressão digital e projeção, a Epson
anunciou a abertura do “Programa de Estágio Epson 2019”, com vagas para diversas áreas
da empresa. A multinacional de origem japonesa, fundada em 1942, tem como objetivo
captar, desenvolver, estimular e reter profissionais com potencial e em início da carreira,
podendo, assim, prepará-los para assumir posições relevantes no futuro.
“Estamos focados em cinco pilares nesta busca no mercado: disposição para aprender,
flexibilidade, comprometimento, capacidade de comunicação e espírito de equipe.
Queremos desenvolver estes talentos pessoalmente e profissionalmente”, afirmou o
presidente da Epson do Brasil, Fernando Stinchi.
Com inscrições abertas até 28/10, o programa selecionará alunos que estejam no
antepenúltimo ou penúltimo ano do ensino superior. Os candidatos devem ter
disponibilidade de 30 horas semanais de trabalho, alternando o programa entre um projeto
na área de atuação, com duração de seis meses, e um Job Rotation (rotação de trabalho), a
cada seis meses.
Ao todo, dez candidatos serão selecionados, sendo todos durante o mês de novembro.
Com previsão de duração de 24 meses, o programa terá início em 21 de janeiro de 2019 e
oferece bolsa-auxílio (R$ 1.700,00 no primeiro ano e R$ 1.900,00 no segundo ano), valealimentação, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e
restaurante no local. Ao término do projeto, a efetivação será condicionada a disponibilidade
da vaga e desempenho. Antes disso, porém, o estagiário poderá ser efetivado como
assistente.
Áreas de atuação e inscrição
Para se inscrever no “Programa de Estágio Epson 2019”, o candidato deve estar no
antepenúltimo ou penúltimo ano do ensino superior dos cursos de: administração de
empresas, economia, ciências contábeis, relações internacionais, comércio exterior,
matemática, estatística, publicidade e propaganda, propaganda e marketing, relações
públicas, jornalismo, marketing, psicologia, engenharia de produção, engenharia ambiental,
engenharia elétrica, engenharia eletrônica e engenharia mecânica.
Para se inscrever, clique aqui ou acesse www.vagas.com.br/v1774310.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha
de produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital
até projetores 3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a
inovação e superar as expectativas dos clientes no campo da impressão jato de tinta,
comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica.

Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais
de 76 mil pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições
contínuas ao meio ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se
conectar com a Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsondoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsondoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsondoBrasil).
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