FAQ - Perguntas frequentes
Quem pode participar do Programa Trainee SAS 2018?
Podem participar do programa estudantes do último ano de graduação ou formados há
no máximo dois anos de formado. Aberto para todos os cursos.

Quando o trainee será contratado?
A previsão é de que a contratação ocorra em agosto, com a integração nas áreas em
Fortaleza.

Em quais áreas o trainee pode ser alocado durante o programa?
Acreditamos na filosofia de “primeiro quem e depois o quê”. Primeiramente, estamos
preocupados em encontrar gente boa, que se identifica com a nossa cultura, para,
posteriormente, podermos alocá-la nas seguintes áreas: administrativo, comercial,
financeiro, fusões e aquisições, gente e gestão, logística, suprimentos, marketing,
produção e qualidade gráfica, relacionamento com o cliente e tecnologia.

Posso enviar meu currículo para algum contato da empresa?
As inscrições são feitas exclusivamente por meio do site do Programa de Trainee SAS
2018 www.traineesas.com.br.

Qual a duração do Programa Trainee SAS 2018?
O programa tem duração de 1 ano. Durante esse período, haverá intensa formação e
acompanhamento por parte das lideranças para que, ao final, o trainee esteja preparado
para os desafios propostos.

Como funciona o Programa Trainee SAS 2018?
O trainee participará de um momento de integração, conhecendo nossos produtos e
serviços, bem como a empresa. Após o período de integração, o trainee será alocado
em uma área e receberá um projeto de inovação ou melhoria de processo/rotinas. Com
a conclusão eficiente desse projeto, o trainee poderá mudar de área, podendo conhecer
diferentes áreas e desenvolver diversas habilidades. Nosso objetivo é que o trainee possa
buscar conhecimento, aprender e se desenvolver em diferentes áreas e tarefas para que
possa construir sua carreira no SAS.

Quais são as etapas do processo seletivo?
Testes on-line de raciocínio lógico e interpretação de texto;
Dinâmicas em grupo presenciais;
Entrevistas individuais com os líderes do SAS;
Painel com os candidatos na matriz, em Fortaleza;
Entrevista final com diretores do SAS.

Onde será o local de trabalho?
O Trainee poderá trabalhar na Matriz, em Fortaleza (CE), no Centro de Distribuição,
em Fortaleza (CE), ou no escritório de São Paulo (SP). A prioridade é de que o trainee
trabalhe na Matriz em Fortaleza.

Para participar do programa preciso residir em Fortaleza?
Estudantes de qualquer lugar do Brasil podem candidatar-se.

Quais as etapas presenciais do processo?
As etapas presenciais são as dinâmicas em grupo, painel com candidatos e entrevista
final com diretores que acontecerão na nossa Matriz, em Fortaleza (CE).

Como será feito o contato com o candidato?
Nas etapas de inscrições e do teste on-line, o contato será feito essencialmente por
e-mail. Nas etapas seguintes, será feito tanto por e-mail quanto por telefone.

Devido à greve na minha universidade, ainda não sei ao certo quando
irei me formar. Apesar disso, posso me inscrever no Programa de Trainee SAS 2018?
Sim, desde que o término da sua graduação esteja previsto para a partir de 2019.2.

Eu já tentei outros processos seletivos no SAS em anos anteriores
e não fui aprovado. Mesmo assim, posso me inscrever no Programa
Trainee SAS 2018?
Claro! Todos que atendem aos requisitos podem tentar a oportunidade no Programa
Trainee SAS 2018, mesmo aqueles que não foram aprovados em outros processos
seletivos, inclusive em vagas de trainee em períodos anteriores.

Quantos trainees serão contratados?

A expectativa é de contratar doze trainees. No entanto, dependendo da identificação
com a cultura SAS e do perfil profissional dos candidatos, esse número poderá ser maior
ou menor.

O que o SAS espera do trainee?
O Programa de Trainee SAS 2018 pretende receber universitários e graduados de qualquer
curso que estejam no último ano de graduação ou estejam formados há no máximo dois
anos. O objetivo do programa é motivar os candidatos a buscarem grandes oportunidades
em sua vida profissional e fazê-los acreditar que podem fazer a diferença. Mas, para isso,
é necessário ter vontade de aprender; ter afinidade com a área da educação; ler bastante;
ser crítico e questionador; ser capaz de dar boas e inovadoras ideias.

O que o SAS oferece ao trainee?
O SAS oferece muito aprendizado, em um ambiente que oferece autonomia e muitas
oportunidades de carreira. Além disso, o Trainee será dono de projetos relevantes, com
possíveis resultados que impactarão diretamente na empresa, contando com apoio da
equipe e da liderança para desenvolvê-los.

