
 

Líder do segmento atacadista-distribuidor brasileiro, o Martins foi fundado há 65 

anos e ao longo da sua história se tornou referência na distribuição e no varejo do 

País.  

 

Ao longo da sua trajetória e com a diversificação e amplitude de atendimento em 

todas as regiões do país, assumiu o papel de integrador da cadeia de consumo. A 

partir dessa realidade, a estratégia do Martins foi organizar-se em um sistema que 

atendesse às grandes necessidades dos pequenos empreendedores, levando para 

todo o país as soluções necessárias para atender e desenvolver esses varejistas. 

 

A história de sucesso do Sistema Integrado Martins (SIM) é construída com base na 

prática de um conjunto de Valores que permeiam um relacionamento ético, de 

respeito e harmonia com todos os seus públicos e com a sociedade. 

 

Esses Valores são: 

 

• Integridade 

• Amor pelo que faz 

• Lealdade 

• Justiça 

• Inovação 

• Humildade  
• Disciplina. 

Programa de Estágio Martins - 2019\2020 
 

O Programa de Estágio atua em sinergia com a estratégia do SIM destinada a 

desenvolver, aperfeiçoar e valorizar o seu capital humano.  

 

Nossa premissa é desenvolver o potencial dos estagiários para construir uma visão 

do futuro e transformá-la em realidade por meio da gestão do conhecimento, 

conscientização e responsabilidade profissional, realizando a integração da empresa 

com novas práticas e conceitos do meio acadêmico e do mercado.  

 

Se você quer transformar sua carreira, a gente quer transformar você! 



 

Programa de Estágio Martins – 2019 

 

PARA SER UM ESTAGIÁRIO NO MARTINS, VOCÊ PRECISA: 

 

• Concluir a graduação entre julho de 2020 a julho de 2021 

• Ter domínio das ferramentas do Pacote Office e inglês intermediário 

• Ter disponibilidade de estagiar 6 horas por dia 

 

O QUE A GENTE OFERECE? 

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado  

• Plano de aprendizagem 

• Recesso de 30 dias 

• Seguro de Vida  

• Auxílio Transporte 

 

CURSOS: 

 Administração; 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

 Ciências Contábeis; 

 Ciências da Computação; 

 Engenharia da Computação; 

 Engenharias; 

 Estatística; 

 Gestão da Informação; 

 Marketing; 

 Sistemas de Informação. 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 

• Inscrições; 

• Teste de Raciocínio Lógico e Inglês; 

• Laboratório de Competências; 

• Entrevistas. 

 

TEMOS VAGA PARA A SEGUINTE LOCALIDADE: Uberlândia - MG 

 

Período de inscrições: 01/04/2019 a 18/04/2019 

 

DICAS: 

 

Como durante a seleção nos falaremos muito por e-mail, acesse-o com frequência e 

mantenha sua caixa de entrada livre de anti spam. Nosso contato também poderá 

ser realizado através do telefone, mantenha-o ligado e deixe em seu cadastro mais 

de um número para contato. 

 

Logo após a confirmação da sua candidatura, você receberá um e-mail confirmando 

sua inscrição. 

 

O que você está esperando?  
Faça agora mesmo sua inscrição! Faça parte da nossa história de sucesso! 

 



 



 



 


