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Vamos nessa?

Programa de formação
de talentos  2023

É com muito entusiasmo que nós anunciamos 
a abertura do processo seletivo para o Programa
de Formação de Talentos 2023.

O programa tem como objetivo desenvolver talentos de O programa tem como objetivo desenvolver talentos de 
forma completa, aprimorando desde conhecimentos 
técnicos até habilidades interpessoais, além de propor-
cionar um ambiente de trabalho com oportunidades
de crescimento.

>



DESENVOLVENDO
PESSOAS PARA
CONSTRUIR O FUTURO
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ESSE É O NOSSO PROPÓSITO!

Vivenciamos ele na prática, proporcionando
oportunidades. Temos muito orgulho em saber que 
pessoas incríveis iniciaram sua jornada com a gente 
através desse programa e estão construindo sua 
carreira, tornando-se referência e apoiando outras 
pessoas em seu desenvolvimento.



NOSSO JEITO ÚNICO DE SER!
NOSSOS VALORES

AUTONOMIA COM 
RESPONSABILIDADE
É com atitude que se faz a diferença
Entendemos que autonomia e atitude com
responsabilidade caminham juntas para
alcançarmos nossos objetivos e trazer os
melhores resultados.

EQUILÍBRIO
Work hard, play hard
Valorizamos bons momentos e celebramos 
as pequenas vitórias, pois elas são a base de 
nossas grandes conquistas.

COLABORAÇÃO
Juntos vamos mais longe
Acreditamos que o trabalho em equipe é
enriquecedor. Aqui, ninguém entrega nada 
sozinho!  Valorizamos a parceria em todas as 
nossas relações.

MELHORIA CONTÍNUA
Apaixonados pela construção da
nossa melhor versão
Exploramos nosso potencial fora da zona 
de conforto. Nosso aprimoramento é 
constante!

SIMPLICIDADE
Não burocratizamos, descomplicamos
Focamos no que realmente importa, eliminando 
desperdícios e maximizando resultados. 
Descomplicamos cenários complexos e agimos
de forma prática. 

COMPROMETIMENTO
Compromisso para entregar
nosso melhor
Somos impulsionados por desafios e 
comprometidos com a qualidade nas
entregas.
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PROGRAMA FORMAÇÃO
DE TALENTOS
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O objetivo do programa é formar novos talentos, além de 
fomentar mais diversidade, promovendo mais equidade e 
pluralidade. Acreditamos que investir em novos talentos e 
ouvir novas vozes são essenciais para construir um futuro 
com mais igualdade e inovação.



18
Remuneração
 e educação no
mesmo lugar 

Para todas as 
idades a partir 

dos 18

Não exigimos
experiência prévia

Programa aberto
para todo o
Brasil

Formação acelerada 
com 6 meses
de duração

Processo seletivo
100% remoto

Não é obrigatório
vínculo com
ensino superior

DIFERENCIAIS DO NOSSO PROGRAMA



Ser uma pessoa que se
autodeclara preta ou parda.

Ter o ensino médio concluído.

Ser maior de 18 anos.

Disponibilidade para atuar 
8 horas diárias, durante 6 8 horas diárias, durante 6 
meses.

Ter sede de conhecimento, 
vontade de aprender e 
crescer!

As vagas para o Programa de Formação de 
Talentos são para todas as pessoas que 
demonstram interesse em atuar na área tech.
Não é obrigatório estar cursando ensino superior, 
mas você precisa:

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ:
REQUISITOS
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O objetivo do programa é formar pessoas através do aprendizado
profissional para início da carreira nas respectivas trilhas.

Desenvolvimento Qualidade Dados e 
processos Design Marketing

TRILHAS DE CONHECIMENTO



TRILHAS DE CONHECIMENTO

Desenvolvimento

Para pessoas interessadas em 
técnicas de softwares, código, 
programação e sistemas. Com
a possibilidade de estruturar
soluções e participar de projetos, 
apoiando na criação de diversas apoiando na criação de diversas 

soluções.

Para pessoas que amam 
qualidade e eficiência, garantindo
o processo de desenvolvimento
 de um produto ou serviço,

checando e cumprindo critérios, 
assegurando a execução
em todas as etapas.em todas as etapas.

Qualidade

Para pessoas com perfil analítico,
 interessadas em métodos e 

processos de trabalho, mapeamentos 
de fluxos de atividades e identificação 
de falhas, a fim de criar estratégias de 
melhoria contínua de processos.
Se você se conecta com essasSe você se conecta com essas
características, essa é a trilha ideal.

Dados e processos



TRILHAS DE CONHECIMENTO

Design

Área responsável pelo planejamento,
criação e desenvolvimento de produtos e 
serviços. É ideal para quem deseja 

construir pontes entre diferentes áreas de 
conhecimento, com criatividade para 
solucionar problemas, combinando 
estética, facilidade e funcionalidade.estética, facilidade e funcionalidade.

A área de marketing é um lugar para 
pessoas criativas e ligadas às novidades 
do mercado. O marketing trabalha com
estratégias publicitárias, capazes de 
alcançar os objetivos da marca através alcançar os objetivos da marca através 
da comunicação, tornando a empresa 
mais conhecida, aumentando o número 
de clientes ou construindo uma 

imagem mais positiva.

Marketing



 Jornada de Trabalho: 40h semanais 
 Auxílio Saúde
 Ajuda de Custo 
Day Off de Aniversário  
Subsídio da máquina (notebook, computador)
Acesso a plataforma de cursos de capacitação (Alura)
Parceria com escolas de Inglês e espanholParceria com escolas de Inglês e espanhol
Descanso Remunerado
Bônus Anual  
Horário flexível 

PARA TE APOIAR NESSA
JORNADA COM A GENTE

BENEFÍCIOS
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A seguir, você pode conferir todas as etapas do nosso processo de seleção, 
que será realizado de maneira 100% remota.
Cada etapa foi elaborada com muito carinho, pois nosso objetivo é 
proporcionar a melhor experiência desde nosso primeiro contato. 

Por isso, não  esqueça de acompanhar seu e-mail cadastrado na inscrição e Por isso, não  esqueça de acompanhar seu e-mail cadastrado na inscrição e 
a caixa de spam. Nós enviaremos uma série de comunicações e instruções 
por lá!  Nosso time de Atração & Seleção está à disposição para apoiar no 
que for necessário.

Acompanhe nossas redes sociais e site
para ficar por dentro das novidades.

CRONOGRAMA



CRONOGRAMA

Fevereiro Março

Inscrições
Desafio
Online Entrevistas Propostas

23/02
a 12/03 

14/03
a 17/03 

22/03
a 31/03 03/04 17/04

Início



23/02 a 12/03 Inscrições: 

CRONOGRAMA

Realizadas a partir do dia 23/02 a 12/03 de 2023. Fique atento, pois não 
aceitaremos inscrições fora do período estipulado. Se você atender a todos 
os requisitos descritos em nosso regulamento, após o fechamento do

 período de inscrição, você receberá por e-mail, um convite para a próxima 
etapa. Caso não prossiga, também receberá um retorno, mas calma! 
Outras oportunidades surgirão, por isso, não se preocupe. Acompanhe Outras oportunidades surgirão, por isso, não se preocupe. Acompanhe 

nossas vagas e programas através do nosso site.



Queremos conhecer mais de você, sua história e suas motivações para 
ingressar na área tech. Para isso, solicitaremos aos pré-selecionados após a 
primeira triagem, uma carta ou vídeo falando sobre você e contando o que 

te motiva a participar do programa.

14/03 a 17/03 Desafio online

CRONOGRAMA



22/03 a 31/03 Entrevistas

CRONOGRAMA

Nessa etapa, vamos bater um papo para conhecer de perto os
 candidatos, suas histórias e objetivos, e assim, identificar as habilidades 

comportamentais e afinidades com o nosso propósito e valores.



03/04 Propostas

CRONOGRAMA

Que momento especial! Daremos, para as pessoas que forem 
aprovadas, todas as orientações que essa hora exige. 



17/04 Início

CRONOGRAMA

Vamos desenvolver você, proporcionando aprendizado profissional 
para início da carreira nas respectivas trilhas.

Também enviaremos por e-mail todo o cronograma de Integração 
para te receber nessa nova jornada com a gente! 



1- Pesquise sobre a empresa. 
Dica de ouro! Busque absorver o maior 
número de informações sobre a empresa 
e o programa de que participará.

2- Atente-se aos requisitos necessários 2- Atente-se aos requisitos necessários 
para a oportunidade. É muito importante! 
Em caso de dúvidas, nos contate através 
do e-mail: genteegestao@performait.com

3 - Certifique-se da qualidade de sua
conexão com a internet. Sabemos que 
imprevistos acontecem, mas, quanto mais imprevistos acontecem, mas, quanto mais 
você conseguir validar o ambiente, mais 
tranquila será a sua experiência.

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE UM PROCESSO 
SELETIVO ONLINE? SEPARAMOS ALGUMAS 
DICAS PARA VOCÊ, PESSOA CANDIDATA, 
SABER COMO SE PREPARAR, SE COMPORTAR 
E, FINALMENTE, ARRASAR NESSE DESAFIO.

DICAS PARA O PROCESSO 
DE SELEÇÃO:
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ACESSE NOSSOS CANAIS GLOBAIS E DESCUBRA 
CONTEÚDOS E CASES SOBRE COMO DESBLOQUEAR 
O POTENCIAL DA TECNOLOGIA, DOS NEGÓCIOS E 
DAS PESSOAS.

www.performait.com

@performaitsolutions

@performa_it

@performa_it

SAIBA MAIS:


