
Processo seletivo Empresa Júnior PUC-Rio: inscrições abertas de 25/08 à 15/09



Dos dias 25/08 a 15/09, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de 2021.2, da Empresa Júnior PUC-Rio que acontecerá

no dia 18 de Setembro! Participe Aqui!

Você é estudante da PUC-Rio? Então esse momento é seu! Um novo ciclo se inicia na Empresa Júnior e, com ele, novas oportunidades para você, de

qualquer curso ou período. Desejamos recomeçar neste processo seletivo, traçar a nossa história através de olhares, tatos e sentidos diferentes.

Fazer da Empresa Júnior PUC-Rio um lugar + você!

Somos uma empresa de consultoria que atua há + de 25 anos no mercado e para isso, estamos em constante mudança, contando com a

chegada de gente nova para somar ao time. Temos a oportunidade, com o nosso Processo Seletivo, de renovar e contar a nossa história através de

pessoas novas, abraçando suas singularidades.

Hoje em dia, contamos com a dupla jornada de trabalho, de forma que nossos consultores podem, ao mesmo tempo, contribuir com os serviços

que oferecemos ao mercado — o que chamamos de atuação externa —  e contribuir com a manutenção da empresa e desenvolvimento de cada um

dos sócios — a atuação interna. Assim, ganhamos conhecimento técnico e crescimento pessoal. Procuramos deixar a Empresa Júnior melhor do que

pegamos e temos ferramentas para trazer futuras mudanças.

Aqui, nós atuamos juntos, alunos de diferentes cursos e  períodos e isso nos proporciona muita troca. A cada dia nos tornamos maiores,

estabelecemos novos laços e contamos + da nossa história. Não podemos mudar se continuarmos os mesmos, por isso, desejamos para esse novo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMjE4-cEQBGFG2xIv5Q3Old7IcR_OTwG1gd_g0__Pe2TIvPQ/viewform


semestre + troca, + pontos de vista e + recomeço. Queremos você aqui, deixando a Empresa Júnior + a sua cara e + você. Por uma cultura que

nos enriquece e nos une, vem deixar a EJ + você.

Participe Aqui!

O trabalho na Empresa Júnior PUC-Rio

Contatos:

Site: empresajunior.com.br

E-mail: faleconosco@empresajunior.com.br

Nos siga também nas redes sociais:

Instagram: @empresajunior

Linkedin: Empresa Júnior PUC-Rio

Facebook: /empresajunior
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