
Talento Infinito - Programa de Estágio Hydro 2018 
 
Hydro é uma empresa de alumínio integrada com 35.000 empregados em 40 países em todos 
os continentes, combinando competências locais, presença global e capacidades 
incomparáveis em P&D. Além da produção de alumínio primário, produtos laminados e 
extrudados e reciclagem, a Hydro também lavra bauxita, refina alumina e produz energia, para 
ser a única empresa 360° da indústria global do alumínio. 
 
 A Hydro está presente em todos os segmentos do mercado de alumínio, com atividades 
comerciais em toda a cadeia de valor, fornecendo para mais de 30.000 clientes. Com sede na 
Noruega e mais de um século de experiência em energia renovável, tecnologia e inovação, a 
Hydro está comprometida com o fortalecimento da viabilidade de seus clientes e comunidades, 
moldando um futuro sustentável por meio de soluções de alumínio inovadoras. 
Área de responsabilidade 
O Programa terá duração de um ano* com intensa rotina de desenvolvimento, experiências on 
the job e treinamentos. 
Ao final, haverá a defesa de um projeto de melhoria para conclusão de estágio. 
 As atividades serão determinadas posteriormente de acordo com a área alocada. 
 *Prorrogável por mais um ano 
Qualificações 
Nossos talentos definem o que fazemos de melhor e proporcionam a base para o nosso 
desenvolvimento. Buscamos estudantes que vivenciem nosso Hydro Way (O Jeito Hydro) e 
que busquem constantemente ser Melhores, Maiores e Mais Verdes. 
Formação: Cursando Ensino Superior a partir do 4º semestre da graduação; 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Psicologia. 
Inglês: será um grande diferencial; 
Bons conhecimentos do pacote Office e Internet; 
Disponibilidade mínima de 1 ano para estágio com carga horária de 6h/dia. 
Informações Adicionais 
 
Inscreva-se no nosso Programa de Estágio e Faça valer seu talento. Renove o futuro! 

  
Posições abertas para as seguintes localidades: 
PA - Belém 
PA - Barcarena 
 
BENEFÍCIOS 
  
Bolsa Auxílio compatível com o mercado 
Auxílio Alimentação / Vale Transporte / Plano de Saúde / Seguro de Vida 
 
ETAPAS DA SELEÇÃO 
  
Inscrição 
11 de abril a 27 de abril de 2018 
  
Provas Online  
Dinâmica de Grupo e Entrevista  
Painel com Gestores  
Início do Programa 
  
Agosto de 2018 
 


