
 

 

Áreas Cursos 
Possíveis locais de 

atuação 

COMERCIAL CAN - NUTRON (AVES ou 

LEITE): Planejamento para gestão de contas 

chaves, e para captura e entrega de valor, 

contribuição em projetos de lançamento de novos 

produtos e/ou serviços. 

Agronomia, Engenharia 

Agronômica, Medicina 

Veterinária ou Zootecnia. 

Goiânia – GO 

Cascavel - PR 

COMERCIAL FOODS (TOMATES e DRESSING 

& OILS): Atuação em todas as categorias de 

marketing e trade marketing, além da área de 

preços e custos e projetos ao longo do período. 

Em marketing atuará com avaliação de mercado, 

oportunidades e projetos. Em trade marketing 

atuará com planos de clientes e efetivação das 

ações no PDV, modelagem de preços e terá 

oportunidade de conhecer as fábricas (foco em 

custos). 

Administração (todas as 

ênfases), Ciências 

econômicas, Marketing ou 

Engenharia (todas as 

ênfases). 

São Paulo - SP 

 

CONTROLADORIA: Lançamentos, fechamento, 

e rotina Contábil, controle de Fluxo de Caixa, 

reconciliação de contas e relatórios Gerenciais. 

Administração (todas as 

ênfases), Ciências Contábeis 

ou Ciências Econômicas. 

São Paulo – SP ou Primavera 

do Leste – MT 

EHS: Atuação em segurança e saúde 

ocupacional, análise de riscos ambientais, 

investigação de incidentes, orientação de 

procedimentos, participação em projetos e 

elaboração de relatórios específicos da área. 

Engenharias: Alimentos, 

Elétrica, Mecânica ou 

Química. 

Uberlândia – MG e outras 

localidades a definir 

 

ENGENHARIAS: (Produção, Projetos, 

Manutenção): Acompanhamento do processo 

produtivo, operação do turno de produção, 

participação em projetos visando à melhoria de 

eficiência, participação em projetos de 

instalações de novos equipamentos e novas 

construções. 

Engenharias: Química, 

Alimentos, Elétrica, 

Produção, Mecânica ou 

Mecatrônica. 

Mairinque e Campinas ou 

Itapira – SP 

Ilhéus – BA 

Goiânia e Rio Verde – GO 

Uberlândia – MG 

Ponta Grossa e Castro – PR 

Primavera do Leste – MT 

Três Lagoas – MS 



QUALIDADE: Acompanhar o processo de análise 

de produto acabado, visando o Food Safety, dar 

suporte no controle de documentos de garantia 

de qualidade, participação em projetos de 

melhoria, em parceria com área de Operações, 

Comercial e Assistência Técnica ao Cliente. 

 

Engenharias: Alimentos e 

Química. 
Uberlândia – MG 

TRADING: Atuar na comercialização de grãos e 

produtos derivados de soja, análise de oferta e 

demanda e demais fundamentos dos mercados, 

acompanhamento logístico contato com clientes 

do mercado doméstico e internacional, trading e 

formação de preços, acompanhando a bolsa de 

mercadorias de Chicago (CBOT), levantamento 

de mercado potencial. 

Administração, Agronomia, 

Economia, Engenharias: 

Agrícola, Agronômica, 

Agronegócios ou Zootecnia. 

São Paulo-SP 

(disponibilidade para ser 

treinado em outras 

cidades/Estados) 

 


