
 

 
 

 

Next Step | Programa de Estágio do Google 
 
 

Para participar: 

1. Cadastre-se na plataforma Empodera! (www.comunidadeempodera.com.br); 

2. Submeta o seu currículo e atualize seus dados de cadastro com todas as informações em "Minha Conta"; 

3. Acesse a aba de "Vagas Empodera" e inscreva-se em “Next Step | Programa de Estágio do Google”. 

 

Para ter um bom desempenho nesta vaga, recomendamos que você assista as trilhas de conhecimento 

sobre processo seletivo que disponibilizamos aqui na plataforma. 

 
 

SOBRE A EMPRESA 

O Google está presente no Brasil desde 2005; emprega mais de 750 Googlers no escritório em São Paulo 

e mais de 120 pessoas no Centro de Engenharia em Belo Horizonte. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

28 Janeiro – 22 fevereiro 
 
LOCAL  

• Local de atuação: São Paulo 

• Local de residencia: Grande São Paulo  

 
PRÉ- REQUISITOS: 

• Cursos: Todo aluno de graduação é bem vindo!; 

• Período(s) da graduação: Formandos em Julho-Dezembro de 2021. 

• Informática: Conhecimentos básico, intermediário e/ou avançado. 

• Inglês: não é obrigatório! 

 

BENEFÍCIOS:  

• Plano de saúde; 

• Vale transporte; 

• Café da manhã e Almoço no escritório do Google; 

• Bolsa auxílio competitiva. 

 
 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

O Next Step, é um programa de estágio com 2 duração de 2 anos no qual você terá oportunidade de 

receber diversos treinamentos relacionados aos produtos do Google e a maneira de trabalhar, o que o 

deixará preparado para suportar as equipes Google com projetos variados. 

 

Além disso, você terá acesso a uma rede de mentores que serão responsáveis por ajudá-los com qualquer 

tipo de tarefa e atividade.  

 

Algumas áreas nas quais são oferecidas vagas são: vendas (de diversos produtos e serviços que o Google 

oferece no Brasil), suporte ao consumidor, marketing, recursos humanos, etc.  



 

O Google quer levar em consideração os seus interesses e habilidades! Primeiro, você se aplica para o 

programa e, depois que pudermos entender melhor o seu perfil, será feita a alocação em áreas/ vagas 

que façam sentido para cada um dos candidatos selecionados. 

 

CARGA HORÁRIA:  

• 6h/dia, 30h semanais 

 

ETAPA DO PROCESSO: 

• Inscrições + triage de currículos; 

• Dia de atividades no Google para os selecionados na etapa de currículo e após essa etapa, duas 

entrevistas online via Google Hangouts, de 45 minutos cada, com um dos times para o qual o 

candidato será direcionado! 

 

Ao ler e concordar com os termos deste Regulamento, o candidato se compromete a fornecer 

informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da inscrição. 

 

Finalizando o prazo de inscrição para seguir com as próximas fases do processo seletivo, a                              

Empodera! compartilhará a base de jovens inscritos com o cliente. 

 

 

 

 

 

 



 


