
Multinacional GFT oferece 5000 bolsas de estudos em cursos de 

programação para contratação de 70 estagiários 

Mesmo durante a pandemia, a multinacional irá expandir mais uma vez o seu 

número de colaboradores e contratar 70 estagiários com foco na diversidade de 

gêneros, raças e etnias. 

 

São Paulo, janeiro de 2021 - A GFT, empresa global referência em tecnologias 

exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, e a Digital Innovation One, 

plataforma brasileira de educação gratuita em tecnologia e programação, lançaram 

no dia 29 de dezembro mais uma edição do programa de estágio GFT START_UNI. 

São 5.000 bolsas de estudo gratuitas para formação de talentos que estejam 

cursando uma graduação e buscando uma oportunidade de estágio. 

O salário e benefícios para os contratados são compatíveis com os do mercado e as 

vagas são para candidatos de todo o Brasil, mas disponíveis para os escritórios das 

cidades de São Paulo, Curitiba e Sorocaba. 

Para participar do processo seletivo, basta se inscrever gratuitamente até 

24/01/2021 e finalizar todas as atividades do treinamento que vai do básico ao 

avançado em Java e .NET (C#), além de abordar outras tecnologias para 

desenvolvimento de páginas web como HTML, JavaScript e CSS. 

Para Fernanda Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da GFT, o programa de 

estágio GFT START_UNI também tem como objetivo incluir mais mulheres e negros 

no mercado de tecnologia, formando talentos e gerando um crescimento para a 

empresa, principalmente no atual cenário de pandemia.  

“Um dos pilares da GFT é a valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Aqui 

é um local onde todos podem ensinar e todos podem aprender e, certamente, 

precisamos incluir cada vez mais minorias em um cenário promissor, como é a  área 

de tecnologia da informação e dar a primeira oportunidades para aqueles que 

buscam”, afirma. 

Os critérios de seleção serão os mesmos para todos os candidatos: a primeira etapa 

é a conclusão do bootcamp, depois a participação da dinâmica de grupo e, em 

seguida, a entrevista individual. “Aconselhamos que os participantes tenham 

determinação para estudar as 40 horas propostas no Bootcamp para gerarmos mais 

aprendizado e conhecimento a todos que participam do nosso programa”, 

complementa Rodrigues.  

Mesmo em um cenário de crise para muitas empresas,  a GFT Brasil cresceu 47% no 

terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. A unidade 

brasileira contribuiu com 10% da receita global do grupo GFT, com sede em 

Stuttgart, na Alemanha. Hoje, a GFT Brasil conta com mais de 1500 colaboradores. 

https://digitalinnovation.one/bootcamps/gft-start_uni-2021-1?utm_source=pr&utm_campaign=gft-start-uni-2021-1


A Digital Innovation One tem o objetivo de  democratizar e incluir pessoas através 

do ensino de tecnologia e, ao mesmo tempo, capacitá-los para os desafios do 

mercado de trabalho. Para Iglá Generoso, CEO da Digital Innovation One, essa é uma 

grande oportunidade para quem está no começo da carreira: “O Bootcamp GFT 

START_UNI 2021 tem todo conhecimento para posicionar os alunos em condições 

iguais pela busca da oportunidade de estágio, independentemente da instituição de 

ensino que a pessoa está matriculada. Uma experiência educacional com muito 

aprendizado para que os alunos mostrem o seu talento e conquistem a oportunidade 

de estágio.”. 

Para aprender os conhecimentos técnicos, na teoria e na prática, os novos “starters” 

podem se inscrever gratuitamente  até 24/01/2021 pelo link. 

 

Sobre a Digital Innovation One: Fundada em 2018, a Digital Innovation One é a 

primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar 

o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para 

acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com 

grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico. 

Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 270 mil estudantes, 160 

instituições de ensino, 50 embaixadores, 450 mentores/professores e 1.000 

empresas conectadas por meio dos programas educacionais. Saiba mais em 

digitalinnovation.one. 
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Sobre a GFT 

A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais nos 

setores financeiro e de seguros, assim como na indústria de manufatura. Como provedora 

de serviços de TI e engenharia de software, a GFT oferece forte capacidade de consultoria e 

desenvolvimento em todos os aspectos das tecnologias pioneiras, como engenharia de 

nuvens, inteligência artificial, Internet das Coisas para a Indústria 4.0 e blockchain. 

  

Com sua expertise tecnológica, profundo conhecimento de mercado e fortes parcerias, a GFT 

implementa soluções de TI escaláveis para aumentar a produtividade. Isso proporciona aos 

parceiros acesso mais rápido a novas aplicações de TI e a modelos de negócios inovadores, 

além de redução de riscos. No Brasil, a expertise em tecnologias exponenciais da GFT 

permite que seus clientes sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais em um melhor 

time to market. 

  

Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 países para garantir proximidade com seus 

clientes, a GFT emprega 6.000 pessoas. A GFT oferece aos seus colaboradores 

oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia e inovação de software. As ações 

da GFT Technologies SE está listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Frankfurt 

(ticker: GFT-XE). 

www.gft.com/ 
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