PRESS RELEASE

BNP Paribas Cardif do Brasil abre inscrições
para o Programa de Estágio 2012


Os interessados em participar podem se inscrever no processo de seleção até dia 8
de outubro;



Estão abertas oito vagas, que serão preenchidas por universitários com formação
de junho a dezembro de 2014;



Além da bolsa auxílio, estão incluídos Plano de Saúde, Odontológico, Vale Refeição
e Vale Transporte;

São Paulo, setembro de 2012 – A BNP Paribas Cardif do Brasil, subsidiária do BNP Paribas
Cardif, braço segurador do BNP Paribas, inicia seu Programa de Estágio de 2012. Até dia 8 de
outubro, os interessados em participar do processo de seleção poderão se inscrever pelo site da
companhia www.bnpparibascardif.com.br, na seção de Recursos Humanos.
Neste ano serão oferecidas oito vagas de estágio, que serão preenchidas por universitários com
período de formação entre junho e dezembro de 2014, que tenham bons conhecimentos do
pacote Office. Conhecimentos dos idiomas inglês e espanhol serão considerados diferenciais.
As vagas estão divididas da seguinte maneira:


Atuarial - 1 vaga: Ciências Atuariais, Estatística, Matemática e Engenharia de Produção;



Comercial - 1 vaga: Administração de Empresas ou com ênfase em Marketing,
Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas),
Propaganda e Marketing, Comunicação e Marketing;



Compliance - 1 vaga: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis.



Tecnologia da Informação - LAM (América Latina) - 3 vagas: Análise de Sistemas,
Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Engenharia da Computação,
Administração com ênfase em Sistemas da Informação ou Análise de Sistemas;



Operações e Serviços - 1 vaga: Administração, Ciências Econômicas, Engenharia de
Produção;



Planejamento Financeiro - 1 vaga: Administração, Ciências Econômicas, Estatística e
Engenharia de Produção;

“Procuramos por jovens dinâmicos, empreendedores, comprometidos com o trabalho em equipe e
curiosos para entender o nosso negócio e o seu impacto no mundo. Nossa expectativa é que o
programa de 2012 alcance um número de interessados tão ou mais expressivo que do ano
passado”, esclarece Carolina Juvêncio, gerente de Recursos Humanos da empresa.
Benefícios e carreira
Além da bolsa auxílio, estão incluídos diversos benefícios, que não são descontados da folha de
pagamento, como Plano de Saúde; Plano Odontológico, Vale Refeição e Vale Transporte.
O estagiário da BNP Paribas Cardif do Brasil também contará com programas de formação e
desenvolvimento profissional, que visam o aprimoramento técnico, comportamental e de
competências específicas como comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, entre outros.
“Nossa maior preocupação é com a formação profissional dos nossos estagiários. Assim,
estruturamos uma programação que soma experiência de trabalho e formação técnica e
comportamental, atributos que os deixarão preparados para atuar em qualquer ambiente
corporativo”, ressalta a executiva.
Valores
De acordo com Carolina, o Programa de Estágio visa desenvolver jovens com potencial para
assumir futuras posições efetivas e construir uma carreira sólida na companhia. Esta é a
oportunidade de o aluno vivenciar na prática o que aprende na universidade, além de desenvolver
habilidades, atitudes e comportamentos para a carreira profissional. Entre os valores da
companhia, destacam-se: Criatividade, Ambição, Proatividade e Compromisso.
“Acima de tudo, a BNP Paribas Cardif do Brasil enxerga o Programa de Estágio como um
importante pilar da Responsabilidade Social, por isso valorizamos o jovem e investimos em sua
formação”, conclui a executiva.
Sobre a BNP Paribas Cardif
A BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) é a subsidiária de seguros de Vida, Propriedade e Acidentes do BNP
Paribas. Desenvolve produtos e serviços de Previdência e Proteção que são distribuídos por meio de diferentes canais.
Presente em 36 países, e com forte atuação nos mercados da Europa, da Ásia e da América Latina, é uma das 10
maiores seguradoras da Europa.
A BNP Paribas Cardif está entre as dez maiores empresas de seguro da Europa*.
Em 2011, registrou € 23,3 bilhões em prémios brutos, sendo 53% deles gerados fora da França, país sede da
companhia. Atualmente, possui cerca de 10 mil funcionários, dos quais 70% estão distribuídos por todo o globo.
Os produtos e serviços desenvolvidos pela BNP Paribas Cardif estão alinhados ao seu compromisso de Responsabilidade
Social e Corporativa, que apoia a diversidade na empresa, coloca em prática uma política ambiental interna e é
comprometida com projetos de educação econômica e financeira.

*Fonte: Levantamento interno da BNP Paribas Cardif, com base nos prêmios brutos emitidos em 31 de Dezembro 2010, publicados nos anuários
corporativos dos concorrentes.

A BNP Paribas Cardif do Brasil (www.bnpparibascardif.com.br), especializada em desenvolver produtos e serviços de
seguros distribuídos por meio de parceiros nos segmentos de Bancos e Financeiras de Consumo, Automóvel e Varejo,
possui atualmente 31 milhões de certificados ativos, com forte crescimento nos últimos anos, muito acima da média do
segmento.
A companhia é formada por quatro empresas: Cardif Vida, Cardif Garantia, Cardif Capitalização e a Luizaseg, uma jointventure formada com a rede varejista Magazine Luiza.
No primeiro semestre de 2012, o faturamento da BNP Paribas Cardif do Brasil foi de R$ 487,9 milhões e o lucro de R$
81,4 milhões.
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