Air Liquide abre inscrições para Programa de Estágio
Estudantes dos cursos de Engenharia Química, Psicologia,
Administração e Economia podem se inscrever até 21 de abril
A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços
para a indústria e saúde, está com inscrições abertas para o seu
Programa de Estágio. Podem participar da seleção estudantes
dos cursos de Engenharia Química, Psicologia, Administração e
Economia, com conclusão prevista entre dezembro/2019 e
julho/2020. As oportunidades disponíveis são para as unidades
da empresa em: São Paulo (SP), Campinas (SP), Contagem
(MG), Aratu (BA), Canoas (RS) e Curitiba (PR).
As inscrições para o Programa de Estágio 2018 da Air Liquide
estarão abertas até 21 de abril, pelo site www.airliquide.com.br,
no menu “Programa de Estágio”. Além de estar cursando as
graduações indicadas, outro pré-requisito para os interessados
em participar é ter Inglês avançado. A empresa oferece
remuneração compatível com o mercado, assistências médica e
odontológica, auxílio transporte e vale-refeição.
Após as inscrições, o processo seletivo terá as seguintes etapas:
testes; entrevistas presenciais ou online; avaliação
complementar de perfil e entrevista coletiva com gestores. Os
candidatos aprovados terão jornada de seis horas diárias, com
início previsto entre maio e junho. O estágio terá duração de até
dois anos.
Os estagiários de destaque podem participar do Summer
School, na França, sede do Grupo Air Liquide, ou do Programa
Internacional de Estágio, em um dos 80 países onde a empresa
está presente. Os participantes visitam as unidades, discutem
temas relacionados às áreas de negócio da companhia,
participam de exercícios de formação, entre outras atividades.

Air Liquide Brasil

A Air Liquide Brasil é uma das maiores empresas de gases, tecnologias e serviços para a
Indústria e a Saúde do país, onde está presente desde 1945. Empregamos mais de 1.200
profissionais, distribuídos em mais de 73 localidades que atendem mais de 80% dos estados
brasileiros. Inovamos em mais de 64 setores, da indústria até a saúde hospitalar e domiciliar,
atendendo às crescentes demandas do país e as necessidades de nossos clientes com
comprometimento de longo prazo. Em 2017, a receita da região das Américas correspondeu
a 8,150 bilhões de euros, o que representa 40% do faturamento total do Grupo.

Sobre a Air Liquide
Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a Indústria
e Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, com
aproximadamente 67.000 empregados e atende mais de 3,5
milhões de clientes e pacientes. Oxigênio, Nitrogênio e
Hidrogênio são moléculas essenciais à vida, matéria e energia.
Elas incorporam o território científico da Air Liquide e estão no
centro de suas atividades desde a fundação da empresa, em
1902.
A ambição da Air Liquide é ser líder em seu segmento, com
performance a longo prazo e atuação sustentável. A estratégia
da empresa centrada no cliente visa o crescimento rentável no
longo prazo. Para isso, baseia-se na excelência operacional,
investimentos seletivos, abertura à inovação e uma organização
conectada em todo o mundo. Por meio do comprometimento e
criatividade de seus empregados, a Air Liquide impulsiona a
transição energética e de meio ambiente, as mudanças na saúde
e digitalização, e entrega soluções que agregam valor a todos
os seus públicos.
As receitas da Air Liquide somaram 20,3 bilhões de euros em
2017 e suas soluções de proteção à vida e ao meio ambiente
representaram mais de 40% das vendas. A Air Liquide está

listada na bolsa de valores Euronext de Paris (seção A) e é
membro dos índices CAC 40, Euro Stoxx 50 e FTSE4Good.
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