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 As oportunidades são para estudantes de agronomia e
engenharia agronômica
 As inscrições terminam no próximo domingo, dia 14 de maio
São Paulo, 11 de maio de 2017 – A área agrícola da BASF oferece
oportunidades

de

estágio

em

suas

estações

experimentais

distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso e Bahia. Os selecionados irão trabalhar
com pesquisa e desenvolvimento (P&D), atuando nos laboratórios da
empresa e no campo. Os interessados em participar do programa
que oferece 24 vagas podem se inscrever até o dia 14 de maio pelo
site: www.ciadeestagios.com.br/basf.

O processo de seleção, que inclui dinâmicas de grupo e
entrevistas, é focado em estudantes de agronomia e engenharia
agronômica. Os interessados devem ter domínio do Pacote Office,
inglês intermediário e disponibilidade para estagiar 6 a 8 horas por
dia.
“Com o programa de estágio nós proporcionamos aprendizado em
campo, essencial para a formação profissional, além de o
estudante ter a possibilidade de conhecer os valores e a missão da
BASF em criar a química para um futuro sustentável. Para a BASF
é uma oportunidade de trazer novos talentos e conhecimentos que
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possam contribuir para a geração de soluções inovadoras na área
de Pesquisa e Desenvolvimento da BASF” comenta Gabriela
Camargo, gerente de Recursos Humanos da BASF.

O programa tem duração de seis meses e os selecionados iniciam
o estágio em junho de 2017.
Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos 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. A divisão de Proteção de Cultivos da BASF
trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e especialistas em manejo de
pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses parceiros, a
BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de
produtos e serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar
nossos clientes no sucesso dos seus negócios. Em 2016, a divisão de Proteção
de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de € 5,6 bilhões. Para obter mais
informações, visite-nos em www.agro.basf.com ou por meio de nossos canais de
mídias sociais.

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 114 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 Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões
em 2016. 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.br.
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