1.EDITAL DE SELEÇÃO TRAINEES- CARREIRA RH/ GRUPO ALFA
A Carreira RH torna pública a abertura de processo seletivo de Trainee de nível superior/ ou
em finalização de curso das áreas de Humanas e Exatas, para preenchimento de 10 (dez)
vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para as próximas oportunidades. As vagas
serão distribuídas da seguinte forma:
Teresina
10 vagas

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CARREIRA RH

A CARREIRA RH será a única empresa responsável pelo processo de Recrutamento &
Seleção dos candidatos participantes do Programa de Trainee do Grupo Alfa, composta pelas
empresas Alfa Bebidas, Copperline, Dureino, Via Bebidas e Eldorado Bebidas.
A Carreira RH é especialista no recrutamento e seleção de talentos, atuando ha mais de 04
anos na capital de Teresina, com a proposta de conectar, servir e desenvolver jovens talentos,
profissionais, times, empresas e empreendedores, servindo-os com o que há de mais moderno
em desenvolvimento humano, carreira e negócios. A nossa missão é conectar e gerar valor a
profissionais (trainee) e empresas, buscando surpreender positivamente nossos clientes e
colaboradores.
3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES GRUPO ALFA
O GRUPO ALFA tem como princípios o Sonho Grande e desafiante de chegar mais longe em
seus objetivos, a dedicação em pessoas, o planejamento eficaz e foco em seus objetivos, a
excelência no atendimento, o sentimento de dono, a insatisfação constante buscando sempre
progredir em suas atividades, o método como embasamento das suas ações, a qualidade e
segurança dos colaboradores, a meritocracia levando os profissionais ao seu objetivo e o
exemplo pessoal como única forma de liderança.
4. DO OBJETIVO
O presente edital tem por objetivo selecionar profissionais de alta performance para atuação
em empresas que fazem parte do Grupo Alfa, localizada em Teresina nas seguintes áreas de
atuação: Logística, Administrativo/Financeiro, Fábrica e Comercial.
5. DO PERFIL

Não é necessário ter experiência profissional, mas é imprescindível que tenha sede de
conhecimento e vontade de desenvolver-se enquanto profissional, sendo comprometido e
engajado. É necessária a disponibilidade de horários para trabalho em jornada comercial e ter
disponibilidade para viagens.
Características principais: Pró-atividade, flexibilidade, resiliência, criatividade,
dinamismo, facilidade para trabalhar em grupo e se comunicar, comprometimento,
engajamento e empatia.

6. DO PROCESSO SELETIVO
REQUISITOS:
 Estudantes que estejam cursando o último período do curso superior referente às áreas
de HUMANAS ou EXATAS, ou que tenham concluído nível superior entre agosto
2016 e 2018. (Nesse caso será necessária a apresentação do certificado de conclusão
de curso caso seja selecionado).
7. AS INSCRIÇÕES
7.1 As inscrições serão realizadas SOMENTE através da empresa CARREIRA RH através
do E-mail: traineealfa@carreirarh.com Só serão aceitos os perfis que forem encaminhados
para esse e-mail.
7.2 Para participar você deve encaminhar os seguintes arquivos em ANEXO:
 PERFIL PROFISSIONAL (Currículo)
 Responder a essa questão no fim do seu currículo: Por que você deve fazer parte do
programa de trainee do Grupo Alfa? (Responder em no máximo 6 linhas)
7.3 Informações EXTRAS



O Programa de Trainee é inteiramente grátis ao candidato participante.
Todas as informações referentes ao andamento dos processos serão disponibilizadas
através das redes sociais da Carreira RH, disponível nos seguintes links:
SITE: https://www.carreirarh.com/
INTAGRAM: https://www.instagram.com/carreirarh/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/carreirarh/

8. CRONOGRAMA E DATAS DO PROGRAMA DE TRAINEE
Início das inscrições
Finalização das inscrições
1ª Etapa
Desafio Surpresa
(TERESINA)
As atividades podem ser realizadas
presenciais ou externas.
2ª Etapa
Business game
(TERESINA)
(1ª TURMA)
Business game
(2ª TURMA)
Business game
(3ª TURMA)
3ª Etapa
Painel de Negócios
(TERESINA)
4ª Etapa
Entrevista com a Carreira RH
(TERESINA)
5º Etapa
Entrevista com os Gestores
(TERESINA)

18 de Julho
20 de Agosto
Agosto
Agosto/Setembro
Agosto/Setembro
Agosto/Setembro
Setembro
Setembro
À definir

OBS: As datas dos processos podem sofrer alterações e serão divulgadas nas redes
sociais da CARREIRA RH.
9. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE TRAINEE
Contratação CLT
Fase

Duração da fase: 03 a 06 meses

APRENDIZ

Acompanhamento das atividades com o auxílio de um mentor

Remuneração R$



Avaliação periódica a cada 90 dias

1.500,00 + benefícios

Duração da fase: 06 meses a 01 ano

Remuneração R$

Fase

Acompanhamento das atividades através de apresentação de

1.500,00 + Variável de

COLABORAD

resultados mensais

até R$ 500,00 + pós* +

OR


benefícios
Avaliação periódica a cada 90 dias
Duração da fase: 01 a 02 anos

Remuneração R$

Fase LÍDER

Acompanhamento das atividades através de apresentação de

2.000,00 + Variável de



resultados mensais.

até R$ 700,00+ pós*+

Assumir uma equipe

benefícios

Duração da fase: 01 a 02 anos
Acompanhamento das atividades através de apresentação de
Fase DONO

resultados mensais.
Assumir uma empresa

OBS: Benefícios oferecidos: Plano de saúde (50%), Plano Odontológico (50%), seguro
de vida, auxílio combustível, alimentação (cartão ou na empresa), auxílio de pósgraduação (50% - limite até R$ 260,00), treinamentos internos e externos, parcerias
com: Farmácia, Gás, Oficinas mecânicas, entre outros.

Ana Virlânia
Gestora de Carreira
Carreira RH

