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GFT Brasil contrata estagiários da área da computação 

 

Companhia abre vinte vagas para a quinta edição do seu programa de estágio, o START 

 

São Paulo, fevereiro de 2016 – A GFT Brasil, companhia de Tecnologia da 

Informação especializada em Digital para o setor financeiro, anuncia a abertura de vinte 

vagas de estágio na área da computação. 

Para concorrer a uma das vagas é necessário fazer inscrição através da página do 

programa www.gft.com/start-brazil de 15 de fevereiro a 13 de março de 2016. 

 O candidato deve ter formação prevista até o fim de 2018 nos cursos de Ciências ou 

Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros correlatos. Outro requisito é ter 

disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e um bom nível de inglês é desejável. O 

processo de seleção será composto por dinâmica em grupo e entrevista individual numa 

fase posterior. 

Os benefícios que GFT Brasil oferece aos Starters incluem bolsa-auxílio, vale 

alimentação ou refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo, assistência médica e 

odontológica e curso de inglês para ajudá-los a melhorar o conhecimento e comunicação no 

idioma. Eles também contarão com um horário flexível a fim a não interferir com o horário 

das aulas. 

O diferencial do START, de acordo com o managing director Latam do Grupo GFT, 

Marco Santos, é desenvolvimento progressivo, que permite aos estagiários passar pelas 

várias fases dos processos de negócios. “Esta estratégia visa formar um profissional 

preparado para enfrentar os diversos desafios do mundo corporativo”, acrescenta ele. 

Para os melhores Starters, ainda há possibilidade de efetivação. “Trata-se de um 

grande desafio para profissionais em início de carreira, permitindo aos melhores colocados 

se tornarem integrantes do nosso time de projetos digitais em clientes nacionais e 

internacionais da indústria financeira”, finaliza Santos. 

 

Mais informações sobre o programa no site: www.gft.com/start-brazil 

http://www.gft.com/start-brazil
http://www.gft.com/start-brazil
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Sobre o Grupo GFT: 

O Grupo GFT é uma consultoria de tecnologia com experiência em viabilizar mudanças nos negócios e que 

conta com a total confiança por parte de importantes instituições de serviços financeiros para resolver seus 

desafios de negócios mais críticos. Especificamente quanto à definição de respostas em face das constantes 

mudanças regulatórias atuais – além de promover inovação para atender às demandas da revolução digital. 

A GFT oferece assessoria, capacidades criativas e tecnológicas aliadas a uma cultura de inovação e 

conhecimento especializado do setor de finanças para transformar os negócios de nossos clientes. 

Por meio da plataforma de inovação CODE_n, a GFT oferece às start-ups internacionais, aos pioneiros de 

tecnologia e às empresas estabelecidas no mercado o acesso a uma rede global, o que lhes permite aproveitar 

as tendências disruptivas do mercado de serviços financeiros e aproveitar ao máximo seu pensamento inovador 

Com sede na Alemanha, a GFT Technologies SE obteve uma receita consolidada de cerca de 365 milhões de 

euros em 2014 (incluindo a divisão de negócios emagine, que foi vendida em 30/09/2015) e conta com uma 

equipe global que abrange 12 países e aproximadamente 4000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas 

na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
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