
 

Avenida Ipiranga 104, 13º andar • República   •   São Paulo 
+55 (11) 3087.0660   •   www.synergiaconsultoria.com.br 1 

PROGRAMA ESTAGIAR SYNERGIA 
Nós somos uma empresa que tem paixão por transformar e acreditamos no potencial de 
cada pessoa. Vamos apoiar o seu desenvolvimento profissional. 
 
Durante o estágio, você terá o desafio de nos ajudar a pensar em estratégias e soluções 
sustentáveis para o futuro, isso tudo com o suporte de uma liderança que estará o tempo 
todo preocupada com o seu desenvolvimento, e que irá te acompanhar em toda sua 
jornada. 
 
A Synergia valoriza e apoia a diversidade, inclusão e equidade. 
 
Nossas vagas são aplicáveis a todas e todos, pessoas com ou sem deficiência, e 
independentemente de orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, classe social, 
geografia, raça, etnia, crenças ou quaisquer outras condições, posicionamentos e 
características. 
 
Inscreva-se 
 

Informações do Programa 

O Programa Estagiar Synergia é a oportunidade de colocar em prática o seu aprendizado 
acadêmico. Além de trabalhar em equipe, você terá uma liderança que vai te acompanhar 
em toda sua jornada. 
 
Além disso, no estágio você vai assumir desafios que vão te proporcionar muito crescimento 
e aprendizado. 
 

Duração 

O programa tem duração de 1 a 2 anos. 
 

Benefícios 

Bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição 
 

Quem pode participar 

Estudantes universitários(as) cursando penúltimo e último ano da graduação, em cursos 
variados de Exatas e Humanas. 
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Sobre o processo seletivo 

As inscrições para o programa estagiar 2022 acontecem de 01/12/2021 a 30/12/2021. 
 

ETAPAS DO PROCESSO 

Inscrições 

Serão por meio da nossa plataforma on-line na qual você preenche um cadastro com todas 
as suas informações, que serão disponibilizadas para os(as)profissionais de recrutamento e 
seleção. Elas poderão ser utilizadas como filtro de seleção de candidatos(as) 
automaticamente através do sistema e os requisitos da vaga. 
 
Dica: fique atento(a) ao prazo de inscrição e não deixe para a última hora! 
 

Fase Online 

Na fase on-line o(a) candidato(a) realiza em nossa plataforma um teste comportamental 
baseado no DISC, raciocínio lógico e português.  
 
Fique atento(a): o que conta nesse processo é a velocidade de raciocínio. Portanto, fica claro 
que ter conhecimento prévio é fundamental para começar bem o processo seletivo. Saber 
controlar o tempo e tomar as atitudes corretas é primordial. 
 

Apresentação Pessoal – Pitch 

Nesta fase do processo, o(a) candidato(a) a estagiário(a) deverá mostrar que é capaz de falar 
sobre si mesmo, em pouco tempo. Também conhecido como pitch ou conversa de elevador. 
É preciso estar atento(a), ter uma boa concentração e um alto poder de síntese. Imagine o 
que a pessoa que está recrutando irá lhe perguntar e formule as possíveis respostas? 
 
Perguntas como: O que diria à presidente da empresa se a encontrasse no elevador? Como 
você se define em poucas palavras? Como se vê em cinco anos? São perguntas muito 
usadas. Seja criativo(a), sucinto(a) e tente “conquistar” o(a) entrevistador(a). 
 
Você deverá fazer um vídeo de, no máximo, 2 minutos. 
 

Dinâmica de grupo 

Embora algumas pessoas tenham pavor dessa fase do processo seletivo, saber trabalhar em 
grupo é indispensável. Aqui, algumas características subjetivas vêm à tona. E é justamente 
por meio delas que a pessoa que está recrutando poderá ver as qualidades, defeitos, pontos 
positivos e negativos do(a) estagiário(a) e comparar as reações dos(as) candidatos(as) nas 
diferentes situações a que são submetidos(as). 
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Ter iniciativa, criatividade, conhecimento, determinação, foco e uma boa capacidade de 
relacionamento são qualidades avaliadas pelos(as) entrevistadores(as) durante a dinâmica 
de grupo. Um bom conselho é ser quem você é. Seja natural. 
 

Painel de Negócios  

Uma das fases mais decisivas do processo seletivo, o Painel de Negócios serve para que o(a) 
estagiário(a) mostre quem é e quais são suas qualidades em simulações de casos reais. 
Será em grupo. Como depois dessa só restará uma fase, somente os(as) candidatos(as) com 
o perfil desejado pela empresa serão selecionados(as). 
 
Fique ligado(a): tenha clareza quanto a seus objetivos e mostre seu interesse na vaga. Não 
fique com dúvidas. Pergunte. Aproveite a oportunidade para se destacar. Você está quase lá. 
Não desanime! 
 

Entrevista individual 

Nesta fase será realizada uma entrevista individual com a área de Gestão da área específica 
relacionada à vaga. É a última fase do processo. 
 
Boa sorte!!! 


