
                                                                                                                                                                         
 

PROGRAMA TRAINEE CULTURA INGLESA 2019 

 
A Cultura Inglesa é uma empresa inovadora, e que sonha em projetar o Brasil no cenário global 
através da educação, formando cada vez mais cidadãos confiantes e fluentes no inglês. A 
empresa é referência no ensino da língua inglesa, com 84 anos de atuação com excelência neste 
segmento. Presente nos estados do RJ, ES, GO, RS e no DF, a Cultura Inglesa possui mais de 50 
unidades próprias e mais de 20 franqueadas.  
 
A empresa faz parte do GERA Venture, fundo de investimentos, focado em gerar um impacto 
relevante na Educação. O grupo investiu na Cultura Inglesa por acreditar que é a instituição mais 
preparada para alavancar o ensino de inglês no Brasil. 
 
O Programa de Trainee: 
 
Buscamos jovens talentos para formar os futuros líderes da Cultura Inglesa. Através de um 
desenvolvimento estruturado, o Trainee terá a oportunidade de conhecer o negócio, 
aprofundar-se na área escolhida, e acelerar sua carreira.  
 
Os selecionados receberão um treinamento baseado em três pilares: autoconhecimento, gestão 
do negócio e liderança. Além disso, contarão com uma formação em Green Belt, elaboração de 
um projeto estratégico e imersão em nossas unidades de ensino, onde terão a oportunidade de 
vivenciar o dia a dia da ponta e conhecer mais sobre o negócio. 
 
O Programa Trainee Cultura Inglesa 2019 terá duração de 12 meses. 
 
Se você tem garra e vontade de mudar o Brasil por meio da Educação, venha fazer parte do 
nosso time! 
 
Pré-requisitos do perfil do Trainee: 
 
Curso de graduação concluído entre dezembro/2016 a dezembro/2018. Ou seja, estar formado 
há, no máximo, 2 (dois) anos.  

Imprescindível Inglês avançado. 
 
Cursos Preferenciais: Administração, Engenharias, Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Economia, Direito, Pedagogia, Psicologia, Ciências Contábeis Comunicação Social e 
Relações Internacionais. 
 
 
Etapas de seleção: 
 
1. Inscrição; 
 
2. Provas online (Inglês / Raciocínio Lógico / Português) + Vídeo de apresentação pessoal 

3. Game Online 
 



                                                                                                                                                                         
4. Dinâmica de Grupo 
 
5. Painel de Negócios e Redação 
 
6. Entrevista individual com os Diretores; 
 
7. Entrevista com a CEO. 

 
 
Pacote de Remuneração e Benefícios:  

• Remuneração compatível com o mercado; 

• Vale Transporte; 

• Vale Refeição; 

• Assistência Médica e Odontológica; 

• Bolsa integral nos Cursos da Cultura Inglesa 

• Seguro de vida; 

• Auxilio creche ou babá.  

 
Local de Trabalho: Escritório Central - Rio de Janeiro.  

 

Inscreva-se já! 

Acesse: http://makeithappen.culturainglesa.net/ 

IMPORTANTE: Para que sua inscrição seja efetuada com sucesso é necessário que você 

preencha todas as fichas obrigatórias na inscrição. Na sequência, clique na opção “confirma 

candidatura” que estará disponível no rodapé da página. 

Inscrições abertas de 06/08/18 até 13/09/18. 
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PROGRAMA TRAINEE CULTURA INGLESA 2019 

 
Buscamos jovens talentos para formar os futuros líderes da Cultura Inglesa. Através de um 
desenvolvimento estruturado, o Trainee terá a oportunidade de conhecer o negócio, 
aprofundar-se na área escolhida, e acelerar sua carreira.  #TraineeCulturaInglesa 

Saiba mais e inscreva-se: www.vagas.com.br/v1741141 

Inscrições abertas de 06/08/18 até 13/09/18. 
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