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Programa Trainee 2019

Objetivo
O objetivo do programa de trainee do Grupo Bom Jesus é desenvolver e capacitar
jovens talentos, proporcionando aprendizado entre teoria, prática e vivencia do dia a
dia do agronegócio.

Mentoria
O trainee terá o suporte de um gestor para sua mentoria, durante toda a trajetória do
programa, esse acompanhamento será fundamentado entre prática e teoria, tanto para
desenvolvimento profissional como pessoal.

Duração
O programa terá duração de 12 meses, sendo dividido em 3 etapas.

1ª etapa

A primeira semana, o trainee passará por job rotation, conhecendo o
funcionamento do negócio, passando pelas principais atividades do
Grupo Bom Jesus.

2ª etapa

O trainee ficará por 12 meses atuando diretamente na área para qual
foi selecionado.

3ª etapa

Após 12 meses do programa, o trainee deverá apresentar um projeto
de trabalho. O projeto precisa ter potencial para atender os objetivos
do negócio.

Perfil
 Jovens talentos dinâmicos e inovadores, dispostos a aceitar novos desafios,
sendo comprometidos com projetos, processos e pessoas.

Requisitos
Produção:
 Formação – curso superior completo em Engenharia Agronômica com até 2 anos
de formado (a).
 Disponibilidade – para residir em Mato Grosso ou Bahia.
Benefícios
 Salário – R$ 3.000,00 (três mil reais).
 Moradia e refeitório na unidade de trabalho.
 Assistência médica na modalidade coparticipação.
 Assistência odontológica.
 Seguro de vida.

Mecanização:
 Formação – curso superior completo em Engenharia Agrícola e Engenharia
Mecânica com até 2 anos de formado (a).
 Disponibilidade – para residir em Mato Grosso.
Benefícios
 Salário – R$ 3.000,00 (três mil reais).
 Moradia e refeitório na unidade de trabalho.
 Assistência médica na modalidade coparticipação.
 Assistência odontológica.
 Seguro de vida.

Administrativo:
 Formação – curso superior completo em Administração, Economia, Ciências
Contábeis e Engenharias (com afinidade na área financeira e contábil) com até 2
anos de formado (a).
 Disponibilidade para residir em Mato Grosso.

Benefícios
 Salário – R$ 3.000,00 (três mil reais).
 Assistência médica na modalidade coparticipação.
 Assistência odontológica.
 Seguro de vida.

Comercial Sementes
 Formação – curso superior completo em Engenharia Agronômica com até 2 anos
de formado (a).
 Disponibilidade – para residir em Mato Grosso.
Benefícios
 Salário – R$ 3.000,00 (três mil reais).
 Assistência médica na modalidade coparticipação.
 Assistência odontológica.
 Seguro de vida.

Os interessados em ingressar no programa devem participar das seguintes etapas:

Fase

Período

Inscrições via internet (somente via cadastro no site)

03/10 à 03/11/2018

Dinâmica de Grupo

Data da etapa será informada somente para os
candidatos com currículo selecionado

Avaliação Técnica e Comportamental

Data da etapa será informada somente para os
candidatos com currículo selecionado

Avaliação de Comitê

Data da etapa será informada somente para os
candidatos com currículo selecionado

Entrevista Individual

Data da etapa será informada somente para os
candidatos com currículo selecionado

O processo seletivo será realizado no escritório corporativo do Grupo Bom Jesus,
localizado na cidade de Rondonópolis – MT. O custo decorrente da participação
presencial é de responsabilidade do candidato.

