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CBA abre inscrições para o Programa de Estágio do 

primeiro semestre de 2020 

Candidatos podem se cadastrar até o dia 16 de outubro na nova 

plataforma de recrutamento da empresa  

Alumínio, 02 de outubro de 2019 – Foi dada a largada para o 

processo seletivo do Programa de Estágio da Companhia Brasileira de 

Alumínio – CBA. Até 16 de outubro, jovens talentos que tenham 

espírito transformador, sede de aprendizado e que estejam cursando 

qualquer curso do ensino superior, poderão se candidatar por meio da 

nova plataforma online de recrutamento da empresa: cba.gupy.io. Os 

aprovados terão início em janeiro de 2020, com oportunidades de 

atuação nas unidades de Alumínio e Sorocaba, em São Paulo; e Miraí 

e Poços de Caldas, em Minas Gerais.   

Com o objetivo de otimizar e digitalizar os métodos de recrutamento, 

o novo sistema utiliza inteligência artificial nas etapas seletivas, 

tornando o processo mais ágil e assertivo. Todas as fases do programa 

e seus status, além de outras oportunidades de vagas, podem ser 

visualizadas online, facilitando a dinâmica de retornos e 

acompanhamento.  

No total, são 39 vagas disponíveis para universitários que tenham 

disponibilidade para estágio de, no mínimo, um ano, e que possuam 

noções de língua inglesa e pacote Office.  

Efetivar cada vez mais 

A CBA busca talentos que acreditam na possibilidade de transformar o 

dia a dia das pessoas por meio do alumínio. Certificada pelo selo global 

da Great Place to Work, consultoria que analisa e atesta os melhores 

ambientes de trabalho pelo mundo, a empresa proporciona uma 

experiência de total imersão aos candidatos aprovados. 

No período de estágio, os colaboradores participarão de oficinas de 

desenvolvimento, além de aprenderem a conectar suas competências 

aos eixos de cultura da companhia, e de atuar também no contexto 

social participando de atividades realizadas com as comunidades do 

entorno das unidades da companhia. O propósito é despertar e gerar 

https://cba.gupy.io/
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identificação de seus perfis com os valores da empresa, para 

que continuem trilhando suas carreiras na CBA após a 

graduação. 

Sobre a CBA 

Desde 1955, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) produz 

alumínio de alta qualidade de forma integrada e sustentável. 

Com quase 100% da energia utilizada vinda de hidroelétricas próprias, 

a CBA minera a bauxita, transforma em alumínio primário (lingotes, 

tarugos, vergalhões e placas) e produtos transformados (chapas, 

bobinas, folhas e perfis). Em estreita parceria com seus clientes, a CBA 

desenvolve soluções e serviços para os mercados de embalagens e de 

transportes, conferindo mais leveza, durabilidade e uma vida melhor.  

 

A CBA está bem perto de você. Acesse: www.cba.com.br. 
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