
PROGRAMA DE ESTÁGIO TechnipFMC – 2022

Processo Seletivo

Com nossas tecnologias proprietárias e soluções abrangentes, estamos transformando a

economia do projeto de nossos clientes, ajudando-os a desbloquear novas possibilidades de

desenvolver recursos energéticos, ao mesmo tempo que reduz a intensidade do carbono e

apoia suas ambições de transição energética. Organizados em dois segmentos de negócios -

tecnologias submarinas e de superfície - continuaremos avançando na indústria com nossos

ecossistemas integrados pioneiros (como iEPCI ™, iFEED ™ e iComplete ™), liderança em

tecnologia e inovação digital. Cada um de nossos aproximadamente 20.000 funcionários é

impulsionado por um compromisso com o sucesso de nossos clientes e uma cultura de forte

execução, inovação proposital e convenções desafiadoras do setor.Nossa visão é impulsionar

uma mudança real no setor de energia e nossa estratégia corporativa sempre foi focada em

entregar essa visão com sucesso. Nosso objetivo é melhorar a economia do projeto de nossos

clientes, melhorar o desempenho e reduzir as emissões.Nossos valores essenciais e crenças

fundamentais sublinham nossa visão fundamental de que a forma como fazemos negócios é tão

importante quanto por que fazemos negócios.Tudo isso junto - ressaltado por nossos

compromissos ESG (Ambiental, Social e de Governança) - está remodelando a indústria para um

futuro sustentável.

PRÉ-REQUISITOS:

• Graduação em Administração; Ciências Atuariais; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas;
Comunicação Social; Direito; Defesa e Gestão Estratégica Internacional; Psicologia; Publicidade e
Propaganda;

• Engenharias: Mecânica; Elétrica; Automação; Eletrônica; Renováveis; Materiais; Produção;
Software; Metalúrgica; Naval e Química;

• Técnico em Mecânica, Elétrica, Automação ou áreas afins;

• Cursando a partir do 3º período.

BENEFÍCIOS:

• Bolsa: Nível Técnico 4h - R$640,00 | 6h - R$960,00

• Bolsa: Nível Superior 4h - R$1000,00 | 6h - R$1500,00

• Plano de Saúde;

• Ticket ou alimentação no local, a depender da localidade.

LOCALIDADE:

• Rio de Janeiro/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Macaé/RJ, Porto Açu/RJ e Vitória/ES.

DIFERENCIAIS:

• Conhecimentos em informática;

• Inglês.



ETAPAS DO PROCESSO:

• Triagem de currículos;

• Provas online;

• Dinâmicas em grupo;

• Entrevista final.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Ao ler e ao concordar com os termos deste Regulamento, mediante o respectivo cadastro na vaga
PROGRAMA DE ESTÁGIO TechnipFMC – 2022, se compromete a: Fornecer informações
verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato de sua inscrição; Inscrever-se uma única vez
na vaga PROGRAMA DE ESTÁGIO TechnipFMC – 2022, sendo que a constatação de duas ou mais
inscrições acarretará a eliminação automática da(s) inscrição(ões) mais antiga(s). Ressalte-se que
o e-mail informado pelo candidato no ato de inscrição é o principal canal de comunicação entre
este e a vaga de PROGRAMA DE ESTÁGIO TechnipFMC – 2022. É de responsabilidade do
candidato estar atento a estes contatos. A Empodera! e TechnipFMC se eximem de qualquer
responsabilidade caso o candidato não tome conhecimento de sua convocação.
Aconselha-se que o candidato confira sua caixa de e-mails com frequência e adicione o endereço
recrutamento@comunidadeempodera.com.br em sua lista AntiSpam.

PARA PARTICIPAR:

Cadastre-se na plataforma Empodera! https://comunidadeempodera.com.br

Submeta o seu currículo na nossa plataforma e atualize seus dados de cadastro com todas as
informações em "Minha Conta"; Acesse a aba "Vagas Empodera” e clique no botão “Inscreva-se"
PROGRAMA DE ESTÁGIO TechnipFMC – 2022. Inscrever-se.
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