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IMPORTANTE

Os CVs dos candidatos serão extraídos do Linkedin. Portanto, atualize o seu perfil! ;)

DÚVIDAS?

Fale com a Brenda, que está pronta a responder às suas perguntas!

E-mail: brenda.silvera@empower.vision

OLÁ!

Preparamos este material para você conhecer um pouco mais sobre o Banco ABC, como 

funciona o processo seletivo e o que a gente espera dos nossos futuros estagiários. Boa 

sorte!
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Banco ABC Brasil
Um banco consistente, 
seguro e eficiente.

Com mais de 30 anos de mercado e 
listado na Bolsa, o Banco ABC Brasil é 
um banco internacional que atende 
empresas de médio e grande porte, 
com foco em crédito.

No que acreditamos

• Relações colaborativas

• Resultados, mas não a qualquer 
preço

• Abertura para falar e ser ouvido

”

Com o que a gente se importa

A busca incessante pela 
competência em tudo o que 
fazemos

O profundo conhecimento de nosso 
mercado de atuação

A credibilidade de 
nossos clientes

A agilidade na busca de soluções 
adequadas e inovadoras para cada 
cliente

O compromisso com
bons resultados

O investimento contínuo em 
tecnologia, sistemas e processos, 
visando à maior eficiência



O PROGRAMA

Visa dar espaço às ideias dos colaboradores e desenvolvê-las 
através da junção de conhecimentos, habilidades e processos 
com o auxílio de métodos, técnicas e recursos de tecnologia 
e design.

Os colaboradores poderão desenvolver suas ideias baseando-
se em três categorias principais: Banco de Atacado, Negócios 
Digitais e Outras Inovações.

O FOCO PRINCIPAL DO TRYOUTS É

• Desenvolver novas capacidades                        digitais 
para o Banco ABC.

• Implementar ideias inovadoras capazes                de 
beneficiar o Banco ABC a longo prazo.

• Aprimorar os processos, tecnologia, sistemas de 
controle de risco e sistemas operacionais.

• Buscar soluções altamente escaláveis.
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”

E aí, qual seria a sua ideia?

Você tem interesse em empreender?
Aqui é possível com o programa Tryouts. 



Gostou do que viu até aqui?



Superintendente de TI Run
“Trabalhar no Banco ABC Brasil é um desafio diário e é 
isso que me motiva. Fazer parte de uma instituição que reconhece o 
talento, esforço e dedicação de seus colaboradores é gratificante. 

E esta é a minha história aqui: há mais de 10 anos comecei como 
terceiro, tive a oportunidade de aprender com um time de profissionais 
extremamente competente e, com muito trabalho, consegui meu espaço 
na área de Tecnologia.

Estamos vivendo um momento de transformação, nos desafiando 
constantemente a acompanhar as inovações tecnológicas do mercado e 
entender como aplicá-las para obter excelência nos serviços prestados a 
nossos clientes. 

Por isso, procuramos para integrar nosso time pessoas 
que tenham desejo constante de aprendizagem, gostem 
de tecnologia e queiram crescer conosco 
neste processo.”   

Se interessou? Confira a vaga.
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Superintendente de TI Change
O ABC Brasil atravessa um período intenso de mudanças. 
E, para nos apoiar e participar deste processo, buscamos 
pessoas dinâmicas e talentosas, que desejam deixar sua 
marca por onde passam, criando projetos que farão a 
diferença nas operações e serviços do banco. Estou muito 
animado à espera do novo time. Juntos, vamos com força 
total para vencer os desafios que estão por vir.

Se interessou? Confira a vaga.
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Contribuir efetivamente com o novo momento do Banco ABC na busca por eficiência 

e escalabilidade sustentável do negócio a partir do desenvolvimento de sistemas e 

projetos que promovam a transformação com soluções criativas e inovadoras.

Os estagiários dessa área têm o desafio de ajudar a equipe a repensar, estruturar e 

implementar sistemas a partir de iniciativas vinculadas à Diretoria de Tecnologia.

CURSOS DESEJADOS

ATENÇÃO: 

PROCURAMOS POR 

• a partir do segundo ano de graduação, com previsão mínima de 
conclusão para dezembro de 2021;

• mínimo de quatro horas por dia, em modelo híbrido 
(presencial e home office) em São Paulo;

• Linguagem de Programação (C#, .Net, Javascript e SQL). Outras 
linguagens e ferramentas de programação, metodologias ágeis e inglês fluente são 
diferenciais.

• Criativas e com iniciativa para transformar desejos em ações;

• Que antecipem problemas e gerem soluções;

• Flexíveis e maleáveis para adaptar-se aos desafios do dia a dia;

• Comunicativas e objetivas para se relacionar com diferentes times e 
hierarquias;

• Que almejam desenvolver habilidades técnicas e aprender novas 
tecnologias.
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• Engenharias (todas)

• Economia e Estatística

• Análise de Sistemas

• Ciências da Computação

• Sistemas de Informação

• Tecnologia da Informação

INÍCIO DO ESTÁGIO

• Entre maio e junho de 2021.



Contribuir efetivamente com o novo momento do Banco ABC na busca por eficiência 

e escalabilidade sustentável do negócio a partir de infraestruturas tecnológicas que 

promovam a transformação com soluções robustas e eficientes.

Os estagiários dessa área têm o desafio de ajudar a equipe a repensar, estruturar e 

implementar infraestruturas tecnológicas a partir de iniciativas vinculadas à Diretoria de 

Tecnologia.

CURSOS DESEJADOS

ATENÇÃO: 

PROCURAMOS POR 

• a partir do segundo ano de graduação, com previsão mínima de 
conclusão para dezembro de 2021;

• mínimo de quatro horas por dia, presencialmente em São 
Paulo, por um ano;

• Sistemas operacionais (Windows e Linux) e ambientes virtualizados. 
Banco de dados, estruturas de container, redes e inglês fluente são diferenciais.

• Criativas e com iniciativa para transformar desejos em ações;

• Que antecipem problemas e gerem soluções;

• Flexíveis e maleáveis para adaptar-se aos desafios do dia a dia;

• Comunicativas e objetivas para se relacionar com diferentes times e 
hierarquias;

• Que almejam desenvolver habilidades técnicas e aprender novas 
tecnologias.
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• Engenharias (todas)

• Análise de Sistemas

• Ciências da Computação

• Sistemas de Informação

• Tecnologia da Informação

INÍCIO DO ESTÁGIO

• Entre maio e junho de 2021.



QUEREMOS CONHECER TODO O SEU POTENCIAL!

12 A 19 ABR 07 MAI29 ABR21 ABR 27 ABR

Os(As) candidatos(as) 
selecionados(as) seguirão 
diretamente para as etapas 
finais: Bate-Papo Virtual 
com os Gestores do Banco 
ABC + Pitch.

O Bate-Papo Virtual com os 
Gestores será uma 
superoportunidade para 
os(as) finalistas conhecerem 
tudo sobre o Banco ABC, 
sobre os gestores das vagas, 
sobre o estágio e tirar 
dúvidas.

17h às 18h30    

(a confirmar).

Os(As) candidatos(as) 
finalistas terão a 
oportunidade de mostrar 
todo o seu potencial aos 
gestores do Banco ABC a 
partir de um Pitch Individual.

O tema do Pitch será 
divulgado para os finalistas 
no dia .

Divulgação 
dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as) para o 
estágio. 

Início do envio dos 
feedbacks para os(as) 
candidatos(as) não 
aprovados(as). 

https://forms.gle/87egFMg
fChafFnn16

Prazo para os(as) 
candidatos(as) se 
inscreverem.

As inscrições devem ser 
realizados a partir do link:
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https://forms.gle/87egFMgfChafFnn16



Venha fazer parte deste time!
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Superintendência de Processos e Projetos

O ABC é o meu 1º estágio, estou no Banco há 4 meses, e tem sido uma 
experiência enriquecedora. A priori, o foco da minha graduação, 
Engenharia de Produção, não visava ao mercado financeiro, mas me 
encontrei muito bem no ABC pela sua maneira de trabalhar e pelo seu jeito 
de ser. O foco em pessoas, a valorização do cliente e a busca pela 
excelência são diferenciais na cultura do ABC, e a oportunidade de 
acompanhar de perto profissionais altamente qualificados do mercado 
assegura evoluções e aprendizados engrandecedores. Sem dúvida, a 
possibilidade de apresentar e discutir sobre os meus projetos com VPs e 
diretores é uma das experiências que mais me agregam valor, profissional e 
pessoalmente. Além disso, o fato de o estágio proporcionar muita 
autonomia e protagonismo, e ao mesmo tempo demandar proatividade e 
iniciativa, te faz crescer de forma única.
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Superintendência de Processos e Projetos

No final de 2020, ingressei no programa de estágio da área de Processos do Banco 

ABC Brasil. Apesar do pouco tempo de trabalho, já posso afirmar: o programa está 

sendo um grande divisor de águas na minha formação.

Aqui no ABC, são perceptíveis o enorme investimento e a valorização dos 

estagiários. Além dos cursos, palestras e workshops disponíveis, o próprio dia a 

dia de trabalho proporciona um ambiente perfeito ao nosso desenvolvimento. E 

que desenvolvimento! A cada reunião de trabalho, me senti mais à vontade para 

expor ideias, dúvidas, aprendizados e preocupações. Isso se deve à admirável 

cultura de horizontalidade e de transparência presente no banco.

Essa liberdade de expressão e de busca por oportunidades nos torna 

protagonistas da nossa formação profissional e nos dá a sensação de que estamos 

realmente fazendo a diferença. A minha experiência tem sido incrível, pois, além 

de todo o aprendizado, posso contribuir ativamente para melhorias e inovações 

aqui no banco.



Confira o depoimento que o nosso VP 
Marco Mastroeni, líder de Inovação, 
preparou para você.
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VP de Inovação

O Banco ABC Brasil está em um processo intenso de 

transformação e adaptação.

Temos 30 anos de história, atendendo grandes empresas no 

Brasil.

Possuímos um time especializado e experiente conduzindo esse 

processo de mudança, mas também precisamos de gente nova e 

com ideias e pensamentos diferentes dos nossos.

Então, se você é uma pessoa inquieta, questionadora, que gosta 

de resolver problemas e tem iniciativa, venha integrar nosso time 

de Automação de Processos. Tenho certeza de que você irá 

aprender bastante conosco e nos ajudar a desenvolver o melhor 

banco digital de empresas do Brasil.



Agora é com 
você!


