
 

 

Informação de imprensa 
 

BASF lança programa de estágio de férias para 2018 

São Paulo, 24 de novembro de 2017 – A BASF, empresa química 

líder em inovação, anuncia o lançamento do Summer Job 2018, seu 

programa de estágio de férias. As vagas são para as áreas de 

Contabilidade, Controladoria Regional e Controladoria de Tintas 

Decorativas Suvinil, no escritório da empresa, em São Paulo.  Os 

interessados podem se inscrever até o dia 30 de novembro pelo site 

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas.  

O processo de seleção, que inclui dinâmicas de grupo e entrevistas 

junto a executivos da empresa, é focado em estudantes de 

Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias, 

Matemática e Estatística.  Os interessados devem se formar em 

dezembro de 2019, além de ter experiência acadêmica, 

conhecimento intermediário do programa Excel e inglês avançado. 

O programa Summer Job da BASF tem duração de um mês e os 

selecionados iniciam o estágio em janeiro de 2018. 

Serviço: Programa Summer Job da BASF 

Prazo inscrições: 30/11/2017 

Áreas: Contabilidade, Controladoria Regional e Controladoria de 
Tintas Decorativas Suvinil 

Local de Trabalho: escritório da BASF em São Paulo 

Início do estágio: Janeiro de 2018 

Inscrições:  
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas 

Novembro de 2017 

 

Leila Luz 

Celular: 11 98687-2526 

leila.luz@basf.com 
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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 112 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. 

                 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Aline Boniolo / Bruna Marconi / Andrea Benedetti  

3147- 7231 / 7413 / 7467  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com  
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