
 

 
 

 

 

Olá! 

 

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee de Auditoria Deloitte participe! 

 

A Deloitte está no Brasil desde 1911, é uma das líderes de mercado e tem mais de 5.500 profissionais. 

 

Faz parte do seleto grupo das BIG FOUR do setor de auditorias. Suas operações cobrem todo o 

território nacional, com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, 

Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. 

 

Conta com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países.  

 

Oferece serviço nas áreas de Auditoria, Consultoria Empresarial, Risk Advisory, Consultoria Tributária, 

Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores.  

 

O programa que está sendo oferecido é exclusivo para AUDITORIA. 

No prazo de 02 anos o Trainee vai conhecer, através de um job rotation, todos os setores da Auditoria 

desde os mais técnicos aos de consultoria.  

 

É um programa que visa acelerar a carreira do jovem na empresa, com foco nos temas da auditoria.  

Depois de 3 a 4 anos de empresa pode também se candidatar ao programa de mobilidade internacional 

dentre outros que são oferecidos aos funcionários.  

Este programa se diferencia dos NOVOS TALENTOS que é oferecido para pessoas mais jovens e ainda 

em formação.  

 

O que estamos buscando? 

Profissionais, com: 

 Formação concluída entre julho/2014 e dez/2016; 

 Cursos Target: Administração, Contábeis, Economia, Matemática, Engenharia de Produção e 

Mecânica. 

 Inglês Fluente 

 Excel Avançado 

 Local de Atuação: Chácara Santo Antônio – SP. 
 Que estejam à procura de novos desafios 

Você é um deles? 

 

Entre em contato conosco no tel. 11 2384-5005 – falar com Sabrina ou Tabata. 

Estamos na consultoria de Segunda à Sexta das 09hs às 18hs. 

 

Link para cadastro na vaga: https://jobs.i-hunter.com/camachoconsultores/programa.asp?8194 

 

É muito simples, ficou interessado? Participe!   

Faça sua inscrição ou convide seus amigos! 

 

Prepare-se para dar o seu melhor! 

 

Boa sorte! 

 

 

 

 

 

https://jobs.i-hunter.com/camachoconsultores/programa.asp?8194

