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Informação de imprensa 

BASF lança o Programa de Trainee 2017  

 Oportunidades são para formados em diversas áreas, com 

conclusão de curso entre dezembro de 2014 a dezembro de 

2016 

 Inscrições ocorrem de 02/03 a 02/04 pelo site 

www.ciadetalentos.com.br/traineebasf/index.html 

 

São Paulo, março de 2017 - A BASF, empresa química líder em 

inovação, anuncia o lançamento do Programa de Trainee 2017. As 

oportunidades são para jovens com graduação, mestrado e 

doutorado entre dezembro de 2014 a dezembro de 2016, inglês 

avançado e alemão e espanhol (desejados). Os interessados 

podem se inscrever de 02 de março a 02 de abril pelo site 

www.ciadetalentos.com.br/traineebasf/index.html. 

O processo de seleção inclui testes online de eficiência em 

resolução de problemas, de aderência às competências e valores 

da BASF e inglês; dinâmicas de grupo e entrevistas junto a 

executivos da empresa. A BASF oferece 11 vagas no programa, 

que será focado em estudantes das áreas de Marketing para 

Nutrição e Saúde, Tintas Automotivas e Tintas e Vernizes; Supply 

Chain para Químicos de Performance; Vendas em Dispersões e 

Pigmentos; Consultoria para Times de Indústria; Controladoria para 

Tintas e Vernizes; Engenharia para Catalisadores; Finanças; 

Agronegócios; e Tecnologia da Informação.   

Março de 2017 

 

Bruno Barreto  

Telefone: 11 2039-2521 

Celular: 11 99686-0702 

bruno.barreto@basf.com 
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“O programa de Trainee da BASF já existe há mais de 15 anos e, 

desde o início, tem revelado inúmeros talentos, que hoje ocupam 

posições de destaque na empresa. Com essa nova edição, 

queremos identificar os futuros líderes da BASF, além de colaborar 

para o desenvolvimento de jovens que estão iniciando suas 

carreiras. O programa reforça, inclusive, o compromisso estratégico 

da BASF em formar sempre a Melhor Equipe”, destaca Mariana 

Verceze, gerente de Aquisição de Talentos da BASF.  

O Programa de Trainee 2017 da BASF tem duração de 18 meses e 

os selecionados iniciam o trabalho em julho deste ano.  

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. 

                   

INFORMACÕES PARA A IMPRENSA 

 

Laura Chiavenato / Tatiana Guerra / Thiago Salles 

3147- 7231 / 7413/7426  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com 
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