
Programa de Estágio Next Step - Google São Paulo 
2022-2024

Processo Seletivo - Inscrições até 30/08/2021

O Google sempre foi impulsionado por pessoas insaciavelmente curiosas.
É essa curiosidade que os leva a fazer grandes perguntas, e grandes perguntas levam a grandes
respostas. Os estagiários do Google desempenham um grande papel na construção destas
respostas. O programa de estágio Next Step em negócios foi desenvolvido para fornecer aos
estudantes experiência real em uma empresa e uma visão interna de uma carreira de negócios
no Google. O programa tem a duração de 2 anos e inclui treinamento prático, colaboração com
Googlers, trabalho desafiador e impactante, aulas de inglês, mentorias, eventos sociais e
diversas outras atividades.
Você desenvolverá as habilidades profissionais, interpessoais e analíticas necessárias para ter
sucesso no setor de tecnologia e poderá causar um impacto duradouro em sua equipe e no
Google. Além de trabalhar com sua equipe para criar respostas a perguntas interessantes, você
também criará uma ampla rede e terá a experiência de como é a vida no Google.

PRÉ-REQUISITOS:
• Ser	estudante	Negro	(preto	ou	pardo);
• Deve	estar	matriculado	em	qualquer	curso	de	graduação	em	uma	instituição	de	ensino	

superior	no	Brasil,	especificamente	na	região	de	São	Paulo	devido	a	regulamentações	de	
estágio;

• Data	prevista	para	a	formatura	entre	março	e	junho	de	2024;
• Deve	estar	disponível	para	estagiar	no	escritório	do	Google	em	São	Paulo	pelo	período	

aproximado	de	2	anos,	de	março	de	2022	a	março	de	2024.

LOCALIDADE:
• São	Paulo.

LINK	DE	INSCRIÇÃO:
• https://empodera.me/programa-de-estagio-google-2021-2022/



RESPONSABILIDADES:
• Responsabilidades e detalhes do projeto e atividades do estágio serão determinados com

base em sua formação educacional, interesse e habilidades.

OUTRAS QUALIFICAÇÕES:
• Capacidade analítica, com interesse na resolução de desafios empresariais;
• Interesse nos negócios de tecnologia do Google;
• Habilidades interpessoais e organizacionais, com capacidade de navegar em um ambiente

ambíguo.

ÁREAS:
• Vendas, serviços e suporte: as empresas que fazem parceria com o Google existem em

todos os formatos, tamanhos e valores de mercado, e nenhuma solução de publicidade do
Google funciona para todos. Seu conhecimento de mídia online, combinado com suas
habilidades de comunicação e habilidades analíticas, molda como os negócios novos e
existentes crescem. Você potencializa seu impulso empreendedor para direcionar, educar e
persuadir novos clientes a adotar as tecnologias e produtos de publicidade mais recentes
do Google. Usando suas habilidades de influência e construção de relacionamento, você
fornece atendimento ao cliente do calibre do Google, pesquisa e análise de mercado. Você
antecipa como as decisões são tomadas, entende os detalhes de campanhas individuais e
persiste e explora e descobre as necessidades de negócios dos principais clientes.
Trabalhando com eles, você define a visão e a estratégia de como sua publicidade pode
alcançar milhares de usuários.

• Estratégia de negócios: Entregue os insights analíticos que nossos líderes usam para nos
permitir inovar. Seja identificando aquisições e investimentos, estratégias de monetização
de produtos ou desenvolvimento de parceiros em mercados emergentes como África e
Índia, os Googlers de Estratégia de Negócios antecipam oportunidades e executam
programas essenciais para o crescimento de curto e longo prazo do Google.

https://careers.google.com/teams/sales-service-support/
https://careers.google.com/teams/business-strategy/


ÁREAS:
• Engenharia e Tecnologia - Soluções técnicas e suporte: A equipe de suporte global

desempenha um papel fundamental no sucesso do Google, apoiando equipes de vendas,
anunciantes e produtos que aumentam o potencial de negócios, fornecendo soluções de
produtos escalonáveis de forma consistente, informações confiáveis com base em análises
consultivas eficientes, implementações precisas e comunicações oportunas. Juntamente
com nosso trabalho de suporte e solução de problemas, fazemos parceria com Vendas,
Gerenciamento de Produto e Engenharia para nos concentrar no desenvolvimento de
soluções de suporte inovadoras e escaláveis que atendam com eficácia nossa crescente
base de clientes.

• Marketing e Comunicações: Quer esteja em um produto de consumo (como Gmail,
Buscador, Maps, Chrome, Android) ou um produto comercial (Google Ads, AdSense,
Analytics), você participa de uma experiência de marketing completa enquanto lidera cada
faceta da jornada do produto. Desde a determinação de posicionamento, nomenclatura,
análise competitiva, priorização de recursos e comunicações externas, você ajuda a moldar
a voz do produto e também a desenvolver uma base de consumidores fiéis.

CRONOGRAMA:
• Inscrições	no	formulário:	29	de	julho	a	30	de	agosto	de	2021;
• Envio	de	currículos	após	inscrição	no	formulário:	agosto	a	setembro	de	2021	(o	

candidato	receberá	as	instruções	para	envio	de	currículo	através	de	um	email	que	
receberá	da	equipe	de	recrutamento	do	Google);

• Revisão	de	currículos:	setembro	a	outubro	de	2021;
• Eventos	virtuais	de	desenvolvimento:	setembro	a	outubro	de	2021	(datas	a	serem	

confirmadas);
• Entrevistas	virtuais	com	as	equipes	selecionadas:	outubro	a	dezembro	de	2021;
• Seleção	de	finalistas:	dezembro	de	2021	a	janeiro	de	2022;
• Tipo	de	contrato	de	estágio:	6	horas	diárias,	máximo	de	30	horas	semanais	com	apoio	de	

bolsa	auxílio	e	outros	benefícios	a	serem	oferecidos	aos	finalistas.	
● Assinatura	de	documentações:	dezembro	de	2021	a	março	de	2022
● Período	do	programa	de	estágio:		março	de	2022		a	março	de	2024	(Duração:	2	anos).

https://careers.google.com/teams/engineering-technology/
https://careers.google.com/teams/marketing-communications/


OBSERVAÇÕES GERAIS:
Entendo	que	as	informações	que	eu	enviar	neste	formulário	serão	utilizadas	de	acordo	com	a	
Política	de	Privacidade	de	inscrição	e	do	(a)	candidato	(a)	Google:	
(http://www.google.com/about/careers/privacy)	e	eu	autorizo	o	processamento	de	minhas	
informações	conforme	descrito	nesta	política.

Ao ler e ao concordar com os termos deste Regulamento, mediante o respectivo cadastro na
vaga Programa de Estágio Next Step - Google São Paulo 2022-2024, se compromete a: Fornecer
informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato de sua inscrição; Inscrever-
se uma única vez na vaga Programa de Estágio Next Step - Google São Paulo 2022-2024, sendo
que a constatação de duas ou mais inscrições acarretará a eliminação automática da(s)
inscrição(ões) mais antiga(s).
Ressalte-se que o e-mail informado pelo candidato no ato de inscrição é o principal canal
de comunicação entre este e a vaga de Programa de Estágio Next Step - Google São Paulo
2022-2024.

É de responsabilidade do candidato estar atento a estes contatos.
A Empodera! e o Google se eximem de qualquer responsabilidade caso o candidato não
tome conhecimento de sua convocação.
Aconselha-se que o candidato confira sua caixa de e-mails com frequência e adicione o
endereço recrutamento@comunidadeempodera.com.br em sua lista AntiSpam.

PARA PARTICIPAR:
Cadastre-se	na	plataforma	Empodera!	(https://comunidadeempodera.com.br);
Submeta	o	seu	currículo	na	nossa	plataforma	e	atualize	seus	dados	de	cadastro	com	todas		as	

informações	em	"Minha	Conta";	Acesse	a	aba	"Vagas	Empodera”	e	clique	no	botão	“Inscreva-

se"	Programa	de	Estágio	Next	Step	- Google	São	Paulo	2022-2024.	

mailto:recrutamento@comunidadeempodera.com.br
https://comunidadeempodera.com.br/

