Sanofi abre inscrições para 100 vagas de estágio em 2019
- Oportunidades são para as unidades de São Paulo, Campinas, Suzano e
Guarulhos. Inscrições podem ser feitas até 14 de novembro São Paulo, 22 de outubro de 2018 – A Sanofi está com inscrições abertas para o
processo de seleção de estagiários para suas unidades de São Paulo, Campinas,
Suzano e Guarulhos. São 100 vagas para estudantes universitários para atuação em
diversas áreas da empresa, entre elas: Recursos Humanos, Marketing, Comercial,
Suporte ao Negócio, Finanças, Qualidade, Pesquisa Clínica, Planejamento
Estratégico, Comunicação e Logística, além de oportunidades nas plantas industriais.
A proposta do estágio na Sanofi é proporcionar a complementação do ensino
acadêmico por meio da atuação prática, permitindo que os estudantes vivenciem este
aprendizado no ambiente empresarial. Com 4,1 mil colaboradores, a Sanofi é a maior
multinacional farmacêutica do mercado brasileiro e atua em segmentos diversificados,
como medicamentos isentos de prescrição, vacinas, genéricos, medicamentos para
doenças raras, oncologia, imunologia, diabetes e doenças cardiovasculares, entre
outras.
A empresa busca jovens talentos com habilidades pessoais específicas, como trabalho
em equipe, ação pela mudança e orientação para resultados. Além disso, os
candidatos devem ter inglês nível intermediário e previsão de conclusão de graduação
até dezembro de 2020.
As inscrições podem ser feitas pelo site da Companhia de Estágios
(http://www.ciadeestagios.com.br) até o dia 14 de novembro. O programa de estágio
terá início em janeiro de 2019.

Sobre a Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma
companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio
de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar
sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões
que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está
transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.
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