FAQ – Principais dúvidas sobre o Programa Trainee Arco
Como funcionará o programa?
No início do Programa, o Trainee Arco passará por uma imersão de 1 mês em várias
unidades de negócio. Esta é uma grande oportunidade para conhecer o nosso produto,
nosso cliente e aprender mais sobre o mercado de Educação. Esse também é um
momento importante para vivenciar a nossa cultura e se conectar com os nossos
valores e nosso propósito.
Concluída a imersão, o Trainee será alocado em uma das nossas unidades de negócio e
receberá um desafio/projeto estratégico, com base no perfil que conhecemos durante
o processo seletivo e no que mapeamos durante a integração.
Durante a execução do projeto, cada trainee será acompanhado por uma liderança
sênior da companhia e terá a oportunidade de interagir com muitas pessoas, criar
pontes, e evoluir em diversas habilidades técnicas e comportamentais.
Nossa expectativa é de que, ao final do programa, o trainee Arco possa se estabelecer
como uma pessoa chave e pipeline de liderança dentro da nossa Cia.
O que o Trainee vai encontrar quando iniciar a carreira na Arco?
Desafios grandes, que geram valor para a companhia e, consequentemente, impactam
diversas áreas. Isso implica que, para desenvolver o seu projeto, o trainee Arco precisa
engajar diferentes pessoas, de todos os níveis hierárquicos. Sendo assim, nosso trainee
precisa gostar de autonomia e se sentir confortável com o processo de tomada
decisão, tendo capacidade de construir pontes e gerar boa vontade.
A Arco é uma empresa composta por empreendedores, que trabalham em equipe e
por um objetivo comum. Sendo assim, nosso time tem sempre a preocupação de
entender os processos com uma visão sistêmica, compreendendo o impacto na ponta
de tudo o que fazemos.
Para nossos trainees temos muitas possibilidades de desenvolvimento e trilhas de
carreira, tanto em uma trilha de liderança, quanto em uma trilha de especialista.
O que a Arco busca em um Trainee?
Valorizamos muito a nossa cultura e temos espaço, e muita oportunidade, para gente
boa, que se encaixe bem no nosso ambiente e compartilhe de algumas características
essenciais:
Brilho no olho – Capacidade de se engajar e se apaixonar por algo.
Vontade de aprender (Afinal somos uma empresa que tem como propósito a
educação.) – A disposição para compartilhar conhecimento e a vontade de aprender e
evoluir sempre são então características fundamentais para as nossas pessoas.
Resiliência – Temos um ambiente muito dinâmico e de grande autonomia. Para lidar
com esse contexto com sucesso, é necessária uma grande capacidade de se adaptar a
mudanças e criar as conexões necessárias para levar os projetos até o fim.

Humildade e pé no chão – Estamos sempre no dia 1, no começo da nossa trajetória.
Temos a busca pela excelência como um objetivo perene, uma busca inalcançável. Por
isso, buscamos a inovação e a evolução constante.
Senso de time – Um só time, uma só missão. Esse é o lema da nossa companhia e aqui
consideramos a capacidade de colaborar e trabalhar em equipe um fator chave para o
nosso sucesso.

Como é a cultura da Arco?
Nossa cultura é informal e bastante horizontalizada, com relações pessoais fortes e
sem hierarquia. Acreditamos que uma cultura forte se baseia em valores que vão
muito além das paredes. Valores que norteiam as relações e a tomada de decisão.

Como funcionará o processo seletivo?
• Testes on-line de raciocínio lógico, interpretação de texto, fit cultural e
arquétipo do trainee Arco.
• Dinâmicas em grupo presenciais em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Curitiba (PR) e Fortaleza (CE);
• Entrevistas individuais com os líderes (on-line);
• Painel presencial com os candidatos finalistas na sede da empresa. Com a
participação de líderes de diversas áreas da empresa, os candidatos vivenciarão
um case real, que representa os desafios enfrentados diariamente no nosso
negócio. (A Arco se responsabiliza pelos custos de logística dos candidatos);
• Entrevista final com VPs da Arco
Até quando são as inscrições do programa?
Até 29 de maio.
Posso enviar meu currículo para algum contato da empresa?
As inscrições serão feitas exclusivamente por meio do site do Programa de Trainee
ARCO 2019.
Qual é o salário do trainee?
O salário do trainee Arco está em acordo com os salários dos trainees mais concorridos
do mercado. Há ainda um pacote de benefícios para suporte em casos de mudanças e
transferência de cidade.
O programa terá quantas vagas?
Não há um número fechado de vagas. O número de contratações dependerá da
quantidade de candidatos com um alto alinhamento com a nossa cultura e o perfil
Trainee Arco.

As vagas disponíveis são para trabalhar em quais cidades e em quais unidades de
negócio?
Todas as unidades da Arco. Com sedes em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. É
indispensável que os candidatos tenham mobilidade.

