
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander concede bolsas para estágios em PMEs do 
agronegócio 

  
  

 Universitários receberão bolsa auxílio mensal de R$ 882 do banco para estagiar 
em empresas clientes 

  
 Programa terá duração de quatro meses e abrirá mil vagas no ano 

  
  

São Paulo, 26 de abril de 2016 – O Santander Brasil concederá 1000 bolsas de estágios este ano, 
sendo 100 destinadas exclusivamente para estudantes que queiram estagiar em pequenas e 
médias empresas do agronegócio clientes do banco. O Programa terá duração de quatro meses e 
auxílio mensal de R$ 882. O objetivo é atingir 3 mil bolsas até 2018. O Programa de Estágios é 
uma iniciativa do Santander Universidades e do Santander Negócios & Empresas. 
 
“Com esse Programa contribuímos com a formação profissional do universitário e com sua inserção 
no mercado de trabalho, e também colaboramos com jovens talentos para as empresas”, afirma 
Ronaldo Rondinelli, diretor do Santander Universidades, ressaltando ainda a importância do setor 
de agronegócio para a economia do País. “Cada vez mais, o Santander quer ser um fomentador do 
setor, trazendo soluções para os empresários e oportunidades para os estudantes”, afirma.  
 
O Programa foi dividido em duas etapas. Na primeira fase, já concluída, os 105 alunos 
selecionados iniciarão o estágio em julho. Nesta segunda etapa, as inscrições terminam no dia 15 
de maio e a previsão para o começo das atividades é em agosto. Poderão participar alunos 
matriculados nos cursos de Administração, Economia, Contábeis, Marketing, Engenharias, 
Agronomia, Nutrição, Zootecnia, Veterinária e outros, das universidades participantes do Programa 
de Estágios.  
 
As vagas de estágio estão sendo divulgadas pelas universidades participantes e no Portal 
Santander Universidades: www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. Para participar, o aluno 
deverá se inscrever e, após seleção prévia da universidade ou do agente integrador, aguardar 
contato da empresa para o processo de recrutamento e seleção.  
 
“O Programa amplia o relacionamento do Banco com as empresas, firmando-se não só como um 
parceiro financeiro na satisfação das mais diversas necessidades bancárias, mas também como um 
parceiro de primeira linha no apoio ao seu crescimento”, conta Tatiane Gomes, da Carmak 
Equipamentos. 
 
O Programa é uma iniciativa global do Santander Universidades lançada em 2011 na Espanha. 
Atualmente, contempla 8 países e já beneficiou mais de 27 mil universitários que estagiaram em 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

pequenas e médias empresas clientes do Santander na Espanha, Reino Unido, Porto Rico, México, 
Portugal, Argentina. 
 
 
Santander Universidades 
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe 
em educação no mundo. Criado há 20 anos, o Santander Universidades é o braço educacional do 
Grupo. Além de ser pioneiro em desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida do 
estudante, investe fortemente na educação superior: desde 1996, foram mais de R$ 4 bilhões em 
todo o mundo. Até hoje, o Santander Universidades concedeu mais de 200 mil bolsas de estudos 
em 20 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil universidades. No Brasil, são mais 
de 455 instituições de ensino superior conveniadas. 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 7061 / 5157 / 2623  
imprensa@santander.com.br 
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