
 

Informação à Imprensa 

Rhodia abre 50 vagas para estágios em 2019  
 

As inscrições para a seleção de estagiários de cursos de nível superior devem ser 
feitas até o dia 27 de agosto pela Internet no site da Rhodia (www.rhodia.com.br) ou 

pelo link https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagiorhodia2019/ da Cia de 
Talentos 

 
 
São Paulo, 27 de julho de 2018- A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, abriu as 
inscrições para o processo seletivo do seu programa de estágios em 2019. A empresa 
prevê oferecer 50 vagas para estudantes universitários. Serão aceitos alunos de todos 
os semestres, regularmente matriculados em uma universidade. O estágio será de no 
máximo dois anos. 
 
O Grupo Solvay é um dos principais players mundiais em materiais avançados e em 
especialidades químicas, fortemente comprometido com o desenvolvimento de produtos 
e soluções sustentáveis. Está presente em diversos mercados (agricultura, nutrição 
animal e alimentação; aplicações industriais; automotivo e aeronáutico; bens de 
consumo e cuidados com a saúde; edifícios e construções; eletroeletrônicos; energia e 
meio ambiente), e lidera a inovação no setor por meio da química sustentável. A 
empresa atua há 99 anos no Brasil, tendo sido uma das pioneiras na implantação de 
programa de estágio nas corporações do país. 
 
As oportunidades de estágio para nível superior serão nas áreas de Administração 
(todas), Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências 
Econômicas, Direito, Engenharias (várias), Jornalismo, Marketing, Sistema de 
Informação, Sistema da Computação, Secretariado, Psicologia, Publicidade e 
Propaganda, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas. 
 
As vagas são destinadas às unidades industriais de Paulínia, Santo André, São 
Bernardo do Campo e no escritório central da empresa, em São Paulo. 
 
Os candidatos para estágio de nível superior devem ter conhecimentos de Inglês em 
nível intermediário e bons conhecimentos de informática. Os selecionados receberão 
uma bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.750,00 mensais para 30 horas de estágio por 
semana, dependendo do ano em que concluirão seus cursos. 
  
O estágio será de seis (6) horas por dia e, dependendo da necessidade da área, a 
frequência poderá variar entre quatro e cinco dias na semana. Além disso, a Rhodia 
oferece vale refeição ou restaurante, seguro de vida, assistência médica, assistência 
odontológica, auxílio-transporte ou fretado e estacionamento. 
 
As inscrições de nível superior estarão abertas até 27 de agosto e devem ser feitas 
através do site da Rhodia em www.rhodia.com.br ou pelo link 
https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagiorhodia2019/ da Cia de Talentos. 
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Sobre o Grupo Solvay 

A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida 
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay 
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e 
soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na 
extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a 
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas 
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a 
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 61 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades 
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de 
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg: 
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são 
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com 
a marca Rhodia. 
 
Informações à imprensa: 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Press Express Comunicação 

Roberto Custódio - roberto@pexpress.com.br 
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br 
Tel. (55 11) 3284 5164 ou cel. (55 11) 999 33 8148 
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