
 

 

Informação à Imprensa 

Rhodia abre 60 vagas para estágios em 2020 
 

As inscrições para a seleção de estagiários de cursos de nível superior devem ser 
feitas até o dia 28 de agosto pela Internet no site da Rhodia (www.rhodia.com.br) ou 

pelo link www.atsglobe.com/hotsite/estagiorhodia2020 da Cia de Talentos 
 
 
São Paulo, 29 de julho de 2019 - A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, abriu as 
inscrições para o processo seletivo do seu programa de estágios em 2020.  
 
A empresa prevê oferecer 60 vagas para estudantes universitários. nas áreas 
de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, 
Economia, Engenharia (todas), Estatística, Marketing, Psicologia, Química e Tecnologia 
de Informação, entre outros. 
 
As vagas são destinadas à unidade industrial de Paulínia e ao 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. 
 
O estágio será no máximo de 30 horas semanais. Além disso, a Rhodia oferece vale 
refeição ou restaurante, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, 
auxílio-transporte ou fretado, estacionamento e bolsa-auxílio compatível com o 
mercado. 
 
As inscrições de nível superior estarão abertas até 28 de agosto e devem ser feitas 
através do site da Rhodia em www.rhodia.com.br ou pelo link 
www.atsglobe.com/hotsite/estagiorhodia2020 da Cia de Talentos. 
 
Rhodia - 100 anos de presença no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a 
Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está completando 100 anos de atividades no Brasil em 2019. 
A empresa iniciou sua trajetória de sucesso em Santo André – SP, com a instalação de uma 
unidade industrial de produtos químicos, que representou o primeiro passo da industrialização 
da região do ABC paulista. Sempre à frente do seu tempo, a Rhodia tem dado ao longo desse 
período uma contribuição decisiva para o fortalecimento do setor químico/têxtil e da indústria do 
Brasil em geral, com o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos para diversos 
mercados, e com um profundo relacionamento com a sociedade brasileira. Desde setembro de 
2011, a Rhodia faz parte do Grupo Solvay, um dos mais relevantes players internacionais em 
materiais avançados e especialidades químicas. 
Saiba mais em www.rhodia.com.br e em www.solvay.com 
 
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, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos 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 de 106 
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nacionalidades em 62 países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018, 
em 90% de atividades nas quais a Solvay está entre as três 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 ações (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 - mailto:roberto@pexpress.com.br 
Marcela de Paula – mailto:marcela@pexpress.com.br 
Tel. (55 11) 3284 5164 ou cel. (55 11) 999 33 8148 

 


