
 
 

 

 

A Merck, em parceria com a Cia de Talentos, está com inscrições abertas 

para o seu Programa de Estágio Merck 2016. 

 

 

O que faz a Merck especial: 

 

 Líder em produtos químicos e farmacêuticos; 

 Um objetivo global: melhorar a qualidade de vida das pessoas; 

 Mais de 70 mil produtos: produtos farmacêuticos altamente 

especializados, produtos químicos de alta qualidade e produtos 

biológicos; 

 Listado no DAX 30 (Índice de ações alemão). 

 

O que oferecemos: 

 

 Responsabilidade e projetos dedicados desde o início; 

 Oportunidade de trabalhar com equipes interdisciplinares e internacionais; 

 Um ambiente que cultiva dedicação e paixão; 

 Espaço para desenvolver suas próprias ideias e se sobressair na sua função; 

 Respeito mútuo e uma cultura colaborativa; 

 Oportunidade Interagir com colegas de estúdio e especialistas da Merck; 

 Suporte qualificado de excelentes mentores; 

 Plano de desenvolvimento de 2 anos. 

 

O Programa de Estágio Merck 2016 tem o objetivo de permitir que alunos 

de graduação participem de uma experiência extraordinária na Merck 

utilizando seu conhecimento acadêmico em um ótimo ambiente de trabalho. E 

também de construir um Banco de talentos para futuras vagas na Merck. 

 

 



Os pré-requisitos são: 

 

 Cursos: Administração, Biologia, Ciência da Computação, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação 

Social, Direito, Enfermagem, Engenharias, Estatística, Farmácia, 

Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Sistemas 

de Informação. (OBS: Verifique o local de estágio x cursos aceitos em 

nossa página de inscrição); 

 

 Graduação em Dez/2016 e Dez/2017;  

 Inglês Avançado; 

 Duração de até 2 anos; 

 Jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. 

 

 

Bolsa Auxílio e Benefícios: 

 

 Bolsa auxílio de R$ 1870,00; 

 Plano de saúde e dental; 

 Transporte (100% coberto); 

 Refeição: vale refeição ou refeitório no local (a depender da localidade). 

 

 

Gostou? Então não perca essa oportunidade! 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Acesse: www.ciadetalentos.com.br/estagiomerck 

 

 

Em caso de dúvidas, o melhor jeito de falar conosco é acessando: 

http://www.ciadetalentos.com.br/jovens?x=atendimento  

 

Acredite no seu talento e conte com a nossa Cia! 

 

 

Merck/Cia de Talentos 
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