
PROGRAMA DE ESTÁGIO NEOGRID 2018 
 
 
A Neogrid: 
 
Somos especialistas em sincronizar as empresas à demanda. Em manter o produto 
sempre disponível para o consumidor, na quantidade adequada e na hora certa. Uma 
empresa de soluções para a gestão automática da cadeia de suprimentos (Supply 
Chain Management).  
Nascemos em 1999. Na época, a internet caminhava a passos lentos e a preços altos, 
mas uma mudança já era necessária no mundo dos softwares. Era preciso integrar os 
diferentes sistemas das empresas para garantir a comunicação entre elas. Criar uma 
rede colaborativa para gerir o fluxo de informações e processos. Conectar indústria e 
varejo.  
Miguel Abuhab, empresário fundador na Datasul, percebeu essa necessidade e 
fundou a Neogrid. Junto com a internet, que possibilitou nossas conexões, crescemos 
a passos largos. Foram inúmeras aquisições e parcerias. Também partimos para 
outros países. Nos internacionalizamos. Expandimos nosso mercado e inovamos 
nossas tecnologias. Seguindo sempre o ritmo do consumo. Que está cada dia mais 
acelerado. 

 

Venha fazer parte desse time aplicando seu conhecimento acadêmico em um 
ambiente desafiador! O Programa possui como foco o desenvolvimento dos nossos 
estagiários.  
 
 

O programa: 
 
- Duração de até 2 anos; 
- Feedbacks periódicos; 
- Possibilidade de efetivação; 
- Treinamentos técnicos e comportamentais que vão auxiliar o desenvolvimento da 
carreira;  
- Atuação em projetos; 
- Conhecimento do negócio: o estagiário vivenciará as operações do negócio da 
NeoGrid. 
 
 

Etapas: 
 
Triagem dos currículos; 
Dinâmica em grupo; 
Entrevista individual com RH e gestor. 
 
 

Benefícios:  
 
- Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 
- Assistência médica; 
- Vale refeição e/ou alimentação; 
- Vale transporte ou reembolso de estacionamento; 
- Bônus (13º) correspondente a bolsa mensal; 
- Seguro de vida; 
- Descontos e vantagens no comércio da região. 



- Day Off no mês do aniversário; 
- Dia da fruta; 
- Ginástica Laboral; 
- Sala de Descompressão; 
- Videogame; 
- Campanha de vacinação; 
- Copa e Lounge Café. 
 
 

Requisitos: 
 
- Estudantes a partir do 1º ano de Engenharia, Administração, TI ou áreas correlatas; 
- Disponibilidade para estagiar em São Paulo – capital; 
- Disponibilidade para estagiar seis horas por dia. 
 


