
Programa de Trainee da Rede de Agências - Santander 
 
Estamos com o programa de trainee da rede de agências do Santander e gostaríamos que 
fosse divulgado aos alunos da instituição. O programa visa atingir alunos com formação entre 
Julho de 2010 e Julho de 2012 nos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Engenharia, Marketing ou cursos correlatos. 
São 188 vagas em todo o Brasil e as inscrições foram prorrogadas até o dia 01 de junho. 
Em anexo segue o cartaz de divulgação e abaixo informações sobre o programa. 
Qualquer dúvida, estamos a disposição pelo telefone (11) 3145-8488 ou pelo e-
mail traineesantander@vivatalentos.com.br 
Agradecemos a parceria e divulgação. 
Atenciosamente, 
 
Bruna Rissardi - (11) 3145-8488 - bruna.rissardi@vivatalentos.com.br 
 
 
Uma Empresa de Prestígio 
Somos um banco global, com mais de 150 anos de história, e estamos entre as maiores 
instituições financeiras do mundo. Nossa história foi escrita por pessoas que acompanharam o 
nosso processo contínuo de crescimento no mercado.  
Com forte atuação no Brasil, nos destacamos por nossa essência dinâmica, pela solidez da 
nossa marca e, principalmente, pela constante busca por soluções que atendam às 
necessidades e as expectativas dos nossos clientes. 
Com muito orgulho, somos Santander  
Nossa equipe atua de forma colaborativa e participativa. Gostamos de trabalhar juntos para 
superar desafios e gerar novos negócios. Aqui, temos a liberdade de propor novas formas de 
fazer e nos desenvolver, formando um banco feito por pessoas que vivenciam e são 
protagonistas na evolução e crescimento do Santander. 

 
 
Programa de Trainee da Rede de Agências - Santander 
 
 
Promovemos e incentivamos o desenvolvimento dos nossos funcionários e, por isso, 
criamos um programa para formar gerentes especializados no atendimento de clientes 
Pessoa Jurídica em nossas agências. 
 
Faça parte de nossa equipe comercial, invista em sua carreira. São mais de 180 oportunidades 
em todo o Brasil. 
 
Os selecionados participarão de um programa de formação de quatro meses com especialistas 
do mercado e profissionais seniores do Banco, e serão acompanhados pela equipe de Recursos 
Humanos em conjunto com Tutores. 
 
Os profissionais serão contratados como Trainee Business e, após o período de treinamento, 
se tornarão Gerente Business I. 
 
Requisitos: 

• Profissionais com formação entre Julho de 2010 e Julho de 2012 nos cursos 
de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, 
Engenharia, Marketing ou cursos correlatos; 

• Experiência anterior com vendas em qualquer segmento é desejável e será considerada 
como um diferencial. 

Local das vagas: 
 
Região Sudeste 



• São Paulo Capital: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Centro; 
• Grande São Paulo: Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul; 
• São Paulo (Interior): Americana, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Itu, Jundiaí, 

Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté; 

• São Paulo (Litoral): Santos; 
• Rio de Janeiro: Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Centro e demais municípios (Barra 

do Piraí, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaguaí, Macae, Nilópolis, 
Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis e São Gonçalo); 

• Espírito Santo: Vitória e Vila Velha; 
• Minas Gerais: Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, Juiz de Fora, Uberaba e 

Uberlândia; 

Região Norte 

• Amazonas: Manaus; 
• Pará: Belém. 

Região Sul 

• Paraná: Curitiba, Londrina e Maringá; 
• Santa Catarina: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, Florianópolis; 
• Rio Grande do Sul: Caxias do Sul, Cruz Alta, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, 

Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria. 

Região Nordeste 

• Ceará: Fortaleza; 
• Rio Grande do Norte: Natal; 
• Pernambuco: Campina Grande, Guaranhuns, Juazeiro, Recife e Vitória de Santo 

Antao; 
• Bahia: Itabuna e Salvador; 
• Sergipe: Aracajú. 

Região Centro Oeste 

• Distrito Federal: Brasília; 
• Goiás: Goiânia; 
• Mato Grosso do Sul: Campo Grande; 
• Mato Grosso: Cuiabá. 

Total de vagas: 188 
 
 
Etapas do processo seletivo: 

• Inscrições (até 16 de maio); 
• Análise quantitativa e qualitativa de currículos (até 2ª quinzena de maio); 
• Testes online (Português e Raciocínio Lógico) (até 2ª quinzena de maio); 
• Inventário Comportamental (até 1ª semana de junho); 
• Dinâmica de Grupo com participação de Gestores (até 1ª quinzena de agosto); 
• Admissão (até 2ª quinzena de agosto); 
• Inicio treinamento (2ª quinzena de agosto). 

Atender aos pré-requisitos acima não garante sua participação na próxima fase. Será realizada 
uma análise do currículo de cada candidato, ponderando as necessidades do Programa de 
Trainee, bem como as especificidades de cada vaga/região. 



 
Benefícios: 

• Assistência Médica (Bradesco Saúde ou Unimed); 
• Assistência Odontológica (Interodonto ou Odontoprev); 
• Vale Alimentação; 
• Vale Refeição; 
• Auxílio Creche/Babá/Filhos Excepcionais; 
• Seguro de Vida; 
• Previdência Privada; 
• PLR – Participação nos lucros e resultados do banco. 

Inscrições abertas até o dia 16 de maio 
 

Esse processo será conduzido pela Viva Talentos Humanos 
Inscrições: www.vivatalentos.com.br/traineeredesantander 


