Semeando Talentos está em busca de jovens profissionais para unidades
de negócio Madeira da Duratex
A Duratex, líder de mercado nos segmentos em que atua, por meio do Semeando
Talentos, está em busca de jovens profissionais para ingressar em projetos de estágio,
recém-formados técnicos e graduados para suas unidades de negócio Madeira: Florestal
e Fabril, localizadas em Agudos, Lençóis Paulista e Itapetininga, em São Paulo, além de
Uberaba, em Minas Gerais e em Taquari, no Rio Grande do Sul. As inscrições devem ser
realizadas entre 13 e 30 de outubro, no site www.vagas.com.br
Destinado à jovens estudantes de cursos técnicos e superior nas áreas de engenharia, o
programa de estágio será oferecido em períodos regulares, com possibilidade de
contrato para 6, 12 ou 24 meses de trabalho, ou em caráter de férias, com 1 a 3 meses
de vínculo. A jornada possibilitará o desenvolvimento e experiência profissional, em
funções com aumento de complexidade de maneira progressiva. O jovem profissional
será acompanhado por um gestor/mentor que conduzirá as atividades, por meio de um
plano estruturado.
Já para os recém-formados técnicos o foco é na aceleração do desenvolvimento de
profissionais para ocupar posições iniciais na área de manutenção, enquanto os jovens
engenheiros passarão por um processo de formação para ocuparem a posição de
Supervisão de Operação e/ou Manutenção. Podem se inscrever, jovens com formação
técnica completa ou estar cursando: mecânica, elétrica, instrumentação, automação,
agrícola ou florestal ou com formação ou estar cursando em engenharia florestal,
produção, química, elétrica, mecânica ou industrial madeireira. O período de contrato
será de 12 meses para nível técnico e de 24 meses para nível superior.
Para participar, os candidatos precisam ter completado, ou completar o curso
universitário entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. O início do trabalho está
previsto
para
janeiro
de
2021.
Para
demais
informações
www.duratex.com/trabalheconosco
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto e público, controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A - e Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo
nos setores em que atua e a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados,
louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores
produtores de ladrilhos cerâmicos do Brasil. Com sede administrativa em São Paulo, possui 21
unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (nos estados de Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo),
além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é
proprietária da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e a Caetex,

joint venture criada para plantar florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no
Novo Mercado (o mais alto padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 do B3 ISE.
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