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Informação de imprensa  

BASF abre inscrições para programa de estágio na área 

agrícola 

 As vagas são para estudantes de Engenharia Agronômica ou Agronomia  

 

São Paulo, 21 de agosto de 2018 - A área de Soluções para Agricultura da 

BASF oferece oportunidades de estágio em suas estações experimentais.  São 

mais de 30 vagas para trabalhar nos municípios de Santo Antônio de Posse e 

Jaboticabal (SP), Passo Fundo (RS), Uberlândia (MG), Ponta Grossa e 

Bandeirantes (PR), Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste (MT) e Luís 

Eduardo Magalhães (BA). As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro 

pelo site: http://estagiosbasf.randstad.com.br.  

Os selecionados irão atuar nos laboratórios da empresa e nas áreas de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D). Os interessados em participar devem cursar o último 

ano de Agronomia ou Engenharia Agronômica.   

O processo de seleção inclui dinâmicas de grupo e entrevistas.  É necessário ter 

domínio do Pacote Office, inglês intermediário e disponibilidade para estagiar até 

8 horas por dia. O programa tem duração de seis meses e os selecionados 

iniciam o estágio em janeiro de 2019. 

“O Programa de Estágio da BASF oferece ao estudante a possibilidade de 

vivenciar os desafios da profissão por meio da prática. Os interessados poderão 

participar de todas as etapas do desenvolvimento de novas tecnologias para a 

área agrícola e ainda vivenciar o dia a dia de uma grande empresa”, comenta 

http://www.basf.com/
http://estagiosbasf.randstad.com.br/
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Gabriela Camargo, gerente de Recursos Humanos da BASF. 

José Munhoz Felippe, participante do programa de estágio em 1987, é hoje vice-

presidente da área de Soluções para Agricultura da BASF no Brasil. “O período 

de estágio na minha carreira, sem dúvida, foi uma das épocas mais marcantes da 

minha vida. Esta experiência me ajudou a definir como é importante trabalhar em 

pesquisa e inovação para contribuir com a perenidade e o legado do agronegócio 

no Brasil”, comenta José Munhoz Felippe.  

Clique aqui e acompanhe histórias de sucesso de quem já foi estagiário na área 

agrícola da BASF.  

BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado 

 

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. 

Trabalhando com agricultores, profissionais da agricultura, especialistas no controle de doenças, 

insetos, plantas daninhas e outras pragas, é o nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso 

que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e 

biológica de cultivos, manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, 

além de soluções digitais. Com equipes de especialistas em nossos laboratórios, fábricas, 

escritórios e campo, nós conectamos pensamentos inovadores com a realidade para criar 

soluções que funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o ambiente. Em 2017, 

nossa divisão gerou vendas de € 5,7 bilhões. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com/br/pt ou em qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para 

mais informações, acesse: www.basf.com   

 

                       

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

https://bit.ly/2w37mK2
https://www.youtube.com/watch?v=5jBmAwC3sAc
http://www.agriculture.basf.com/br/pt
http://www.basf.com/
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Cecilia Amaral – (11) 3147 7926 

Roberta Silveira - (11) 3147- 7430 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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