
PROGRAMA DE ESTÁGIO BAT 2023 - Exclusivo para Pessoas Negras

Processo Seletivo

Somos a BAT - British American Tobacco, uma empresa verdadeiramente global com um passado
de grande sucesso e um futuro promissor pela frente. Como uma das principais empresas de
tabaco e nicotina em todo o mundo, estamos sempre procurando oferecer aos nossos
consumidores novos produtos, opções e tecnologias avançadas. É por isso que expandimos
continuamente nosso portfólio de produtos, exploramos novos caminhos e procuramos novos
talentos que possam moldar nosso futuro. Somos uma empresa líder em bens de consumo de
várias categorias. Nosso objetivo é construir A Better Tomorrow™ reduzindo o impacto de
nossos negócios na saúde, oferecendo uma maior variedade de produtos agradáveis e menos
arriscados para nossos consumidores.

PRÉ-REQUISITOS:

• Se autodeclarar Pessoa Negra (Pessoa Preta ou Pessoa Parda);

• Previsão de Formatura: A partir de Janeiro de 2024.

• Localidade: Rio de Janeiro/RJ - Todos os cursos são elegíveis. Preferencialmente: Engenharias,
Administração, Economia, Psicologia, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Marketing,
Comunicação Social, Relações Internacionais, Estatística, Tecnologia da Informação, Ciências da
Computação e Contabilidade. Nível de Pacote Office e Inglês: de básico a avançado.

• Localidade: São Paulo/SP - Todos os cursos são elegíveis. Preferencialmente: Engenharias,
Administração, Economia, Psicologia, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Marketing,
Comunicação Social, Relações Internacionais, Estatística e Contabilidade. Nível de Pacote Office e
Inglês: de básico a avançado.

• Localidade: Uberlândia/MG - Todos os cursos são elegíveis. Preferencialmente: Engenharias,
Administração e Estatística. Nível de Pacote Office e Inglês: de básico a intermediário.

LOCALIDADE:

• Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Uberlândia/MG.

BENEFÍCIOS:

• Bolsa auxílio: R$ 1.488,00  (MG) e R$ 1.736,00  (RJ e SP);

• Vale Transporte;

• Restaurante ou Vale Refeição (para unidades sem restaurante);

• Plano de Saúde e odontológico;

• Seguro de Vida;

• Gympass;

• Cartão de Natal.

ETAPAS DO PROCESSO:

• Inscrições e Triagem;



• Testes online;

• Entrevistas;

• Dinâmicas em grupo;

• Entrevista final.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Ao ler e ao concordar com os termos deste Regulamento, mediante o respectivo cadastro na
vaga PROGRAMA DE ESTÁGIO BAT 2022 - Exclusivo para Pessoas Negras, 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 BAT 2022 - Exclusivo para Pessoas
Negras, 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 BAT
2022 - Exclusivo para Pessoas Negras. É de responsabilidade do candidato estar atento a estes
contatos. A Empodera! e BAT 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 BAT 2022 - Exclusivo para Pessoas Negras. Inscrever-se.


