
 

 

Programa Trainee DSM 2015 

A DSM em parceria com a Cia de Talentos está selecionando candidatos para o seu Programa 

Trainee DSM 2015. A DSM é uma empresa global, com presença na América Latina, América 
do Norte, Europa, Ásia e China baseada na ciência e ativa em Saúde, Nutrição e Materiais. 
Conectando suas competências únicas em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, a DSM 
cria soluções que promovem prosperidade econômica, progresso ambiental e avanços sociais 

criando valor sustentável para todos os seus públicos. A DSM oferece a seus profissionais 
desafios constantes, possibilidade de inovação e desenvolvimento profissional.  

Programa de Trainee DSM conta com um planejamento estruturado que possibilita ao jovem 

ter uma visão da empresa como um todo e de se desenvolver técnica e 
comportamentalmente. 

Este programa é destinado a recém-formados: Química, Engenharia Química,  Farmácia, 

Biologia, Cosmetologia, Engenharia Agrônoma, Zootecnia, Veterinária, Engenharia 
de Produção e Administração. 

Conteúdo do Programa: 

 Imersão na Cultura DSM 
 Ações de treinamento para o desenvolvimento comportamental 
 Sessões de Mentoria com líderes da Companhia 
 Acompanhamento e feedback de tutores durante programa 
 Treinamento on the Job 

Pré-Requisitos do processo: 

 Graduação entre dezembro de 2012 a dezembro de 2014; 
 Fluência em Inglês; 
 Desejável conhecimento em Espanhol; 
 Domínio do Pacote Office 
 Mobilidade. 

 Localidades: Mairinque e Jaguaré (bairro de São Paulo) – SP* 

*Maiores informações sobre as áreas e a localidades de cada vaga serão divulgadas nas etapas presenciais. 

Fases do Processo: 

 Inscrições + Testes Online; 
 Dinâmica de Grupo; 
 Painel de Negócios;   
 Working Day (1 dia dedicado a conhecer o negócio) 
 Entrevista com gestores 
 Início em Janeiro de 2015.  

Para se inscrever nesta oportunidade, cadastre seu currículo no link: 

http://www.ciadetalentos.com.br/traineedsm/ 

Qualquer dúvida entre em contato via e-mail (flora.guimaraes@ciadetalentos.com.br ). 

Boa Sorte! 
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