
Convite para Auditoria 

Olá ${CANDIDATO},  

As inscrições para o Programa Jovens Talentos Auditoria KPMG 2020 estão abertas! 

Aqui o Futuro Digital já chegou! Então... venha ser hoje o profissional de Auditoria do Futuro. 

Você sabia? 

Além da experiência de atuar em uma das maiores empresas de auditoria do mundo, os jovens 

talentos da KPMG terão contato com novas tecnologias focadas em inovações na área de 

auditoria. Entre as novas ferramentas, estão o uso de plataformas inteligentes como análise de 

dados, automação de processos de auditoria em diversos segmentos, leitura de documentos 

com uso de inteligência artificial e aplicação de soluções tecnológicas para realização de 

inventários, como o uso de drones. E não para por ai, a lista é longa... Inscreva-se e faça parte!  

Além disso, na firma, nós respeitamos as individualidades e trabalhamos para promover uma 

cultura inclusiva, que busca a equidade e valoriza as diferenças (Gênero, Religião, PcD, LGBTQ+, 

Raça e Etnia)? Todas as nossas vagas respeitam esse compromisso. 

O que preciso para participar do processo? 

• Graduação em cursos de bacharelado de: Administração (todas as ênfases), Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas (e correlatas) ou Engenharia de Produção; 

• Formação: a partir do 3º semestre da graduação e conclusão entre dezembro/2018 e 

julho/2024; 

• Inglês a partir de intermediário; 

• Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia; 

• Disponibilidade para atuar em diferentes cidades do Brasil. 

 Como é o plano de carreira? 

Para que o profissional entenda o mundo de auditoria, conheça nossa cultura, se desenvolva e 

exerça o trabalho com a qualidade necessária, o jovem participará de um programa de 

desenvolvimento, que será formado por diversos pilares, incluindo capacitação técnica, soft 

skills e tecnologia, além de shadowing e mentoria com líderes mais experientes. 

 Venha fazer parte do nosso time de pessoas extraordinárias! 

Gostou? 

Então acesse o site: https://www.kpmg.com.br/carreiras/jovens-talentos/ e se cadastre na 

oportunidade! 

Caso já tenha realizado sua inscrição, pedimos que desconsidere este e -mail. 

Esperamos por você! 

Enjoy the blue 

#Be The Change 

Abraços, 

KPMG e Cia de Talentos 

https://www.kpmg.com.br/carreiras/jovens-talentos/

