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Todo o Estudo foi desenvolvido com base 
no mercado da ConsultaSalarial®, pesquisa 
de remuneração composta por mais de 1000 
empresas que operam no Brasil.
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Anualmente, a Carreira Muller desenvolve o Estudo 

Bolsa Estágio com o objetivo de apresentar 

indicadores, valores e práticas de programas de 

estágios e em todo o país.

O Estudo contém uma excelente amostra, 

contempla mais de 14.000 estagiários organizados 

em níveis técnico, superior e superior em engenharia.

© 2017 Carreira Muller. Todos os direitos reservados. 
As informações disponíveis neste estudo são confidenciais 
e pertencem a Carreira Muller. Proibida a reprodução total  
ou parcial do conteúdo do estudo.
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Por origem de capitalPor segmento
Automotivo

20%

Máquinas e Equipamentos

11%

16%
Bens de Consumo

Eletroeletrônicos

7%

Siderurgia e Metalurgia

6%

8%

Químicos

Outros

5%

Indústria da Construção

5%

7%

Papel e Celulose

Serviços

6%

Agroindústria

9%

Americano
Asiático

Nacional

Europeu

América Latina
(sem Brasil)

24% 30%
5%

3%

38%
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Segundo dados da ABRES (Associação Brasileira de Estágios), atualmente, há mais de 9,6 milhões de alunos 

no ensino médio, mas apenas 260 mil estão ocupando vagas de estágio (2,7%).

Já nos cursos superiores, temos pouco mais de 8 milhões de matriculados, sendo que, 740 mil estagiam em alguma 

empresa (9,2%).

Abaixo está a divisão de alunos e estagiários pelo Brasil em 2016:

Região
Ensino Médio e Médio Técnico Ensino Superior

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Número total

60%

2,22%

12,67%

6,22%

56,67%

22,22%

260.000

9,28%

26,88%

7,47%

42,25%

14,11%

9.601.576

2,67%

4,62%

5,9%

23,81%

740.000

8,07%

21,11%

9,41%

45,08%

16,33%

8.027.297

Alunos AlunosEstagiários Estagiários 

Panorama nacional do estágio
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Fonte: ABRES
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A lei do estágio

Em vigor desde 25 de setembro de 2008, 

a Lei 11.788 regulamenta o estágio no país e define 

o que é obrigação das empresas em relação aos 

direitos trabalhistas, embora sua prática não crie 

vínculo empregatício.

Para saber mais detalhes acesse o link:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11788.htm
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Programas de estágio

A pesquisa aponta que 7 em cada 10 empresas 

no Brasil possuem programas de estágio.

Analisando somente a indústria, este número 

é ainda maior, 85% das indústrias possuem esse 

tipo de programa. 

No final do ano passado, mais de 12 milhões 

de brasileiros perderam o emprego. Diante 

do cenário, a procura por estágio aumenta 

e as ofertas de vagas também, porque ainda 

há necessidade de gastar pouco com mão 

de obra e, mesmo assim, manter as atividades. 

Frente aos números de 2016, todos os níveis 

analisados retomaram a contratação de estagiários. 

O maior destaque fica com a classe dos 

engenheiros, com aumento de 9% na quantidade 

de vagas, em comparação com o estudo anterior.

O nível que menos reagiu, nesse período, 

foi o de técnicos, que teve aumento de apenas 1%.

-6%

-8%

-4%

-5%

Engenharia Técnicos Superior Média Geral
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Tipos de estágio

Em 2016, 27% eram estudantes da área de 

engenharia; em 2017, esse número subiu 5%. 

Já o fluxo de alunos de bacharelado caiu 5%. 

A quantidade de estagiários com especializações 

mais rápidas, como os tecnólogos,  aumentou 1% 

desde o levantamento do ano passado. O número 

parece inexpressivo porque, em muitos casos, as 

empresas enquadram o estagiário tecnólogo como 

estudante do ensino superior.

De maneira geral, a intensificação da procura por uma 

formação mais curta traduz o movimento da mão 

de obra: muitas pessoas, com ou sem formação 

superior, investem em cursos de menor duração 

para competir no mercado. 
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Engenharia
32%

Superior
(bacharel)

54%

Tecnólogo
2%

Técnico
12%
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Tipos de estágio

Há três formas de administrar os valores da bolsa 

estágio:

Valor único por tipo de formação - valores definidos 

conforme de formação (superior, engenharia 

ou técnico), onde todos os estagiários no mesmo 

nível recebem o mesmo valor.

Por tipo de formação e ano do curso - distribuição 

do valor da bolsa progressivamente conforme o ano 

que está no curso, oferecendo um valor maior para 

os profissionais que estão estudando há mais tempo.

Por tipo de formação e faixa salarial - Semelhante 

às práticas dos demais cargos, algumas empresas 

optam por administrar o valor da bolsa por faixa 

salarial (menor, média e maior) utilizando o fator 

tempo na empresa para avançar nas faixas, e não o 

tempo de estudo.

Por faixa
11%

Por ano
42%

Valor único
47%

Forma de definição do valor
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www.salarymark.com.br
Saiba mais, acesse:

desafio na montanha
SalaryMark® na empresa
Escalada é um esporte que estimula seus praticantes a superar 
desafios através da estratégia e motivação.

SalaryMark® foi inspirado nesse objetivo e se tornou uma 
ferramenta indispensável para o RH motivar e estimular seus 
colaboradores através da estratégia de carreira e remuneração. 

Motivação e perspectivas  de crescimento são o combustível para 
criar uma equipe de resultados. 

SalaryMark® é uma metodologia registrada pela Carreira Muller Consultoria Empresarial Ltda. Todos os direitos reservados.

http://carreira.com.br/solucoes/plano-de-cargos-e-salarios/salarymark/


Valores Praticados
Valor único...........................................................14

Progressivo por ano em curso..........15

Por faixa salarial..............................................17

Valores praticados........................................18



Voltar ao sumárioEstudo Estagiários | Carreira Muller 14

Valor único
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Opção de 47% das empresas pesquisadas

Região Nível Valor médio

Técnico 1.427

Superior 1.909

Superior Engenharia 2.193

Técnico 1.280

Superior 1.802

Superior Engenharia 2.002

Técnico 1.235

Superior 1.647

Superior Engenharia 1.943

Técnico 1.130

Superior 1.453

Superior Engenharia 1.751

Técnico 1.143

Superior 1.465

Superior Engenharia 1.739

Grande
São Paulo

São Paulo
Interior 

Curitiba
e Região

Joinville
e Região

Porto Alegre
e Região

Região Nível Valor médio

Técnico 1.140

Superior 1.542

Superior Engenharia 1.751

Técnico 1.163

Superior 1.552

Superior Engenharia 1.738

Técnico 1.023

Superior 1.384

Superior Engenharia 1.525

Técnico 999

Superior 1.319

Superior Engenharia 1.559

Técnico 1.050

Superior 1.421

Superior Engenharia 1.618

Rio de Janeiro
e Região

Belo Horizonte
e Região 

Centro-Oeste

Nordeste

Norte
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Progressivo por ano em curso
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Opção de 42% das empresas pesquisadas

Região Nível

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Grande
São Paulo

São Paulo
Interior 

Curitiba
e Região

Joinville
e Região

Porto Alegre
e Região

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

1.186 1.326 1.587 - -

1.400 1.605 1.808 2.105 -

1.541 1.749 1.950 2.295 2.660

1.031 1.215 1.444 - -

1.277 1.511 1.733 1.916 -

1.447 1.683 1.895 2.187 2.456

992 1.175 1.381 - -

1.159 1.429 1.640 1.806 -

1.393 1.628 1.821 2.079 2.323

930 1.079 1.260 - -

1.053 1.218 1.399 1.564 -

1.241 1.449 1.617 1.825 2.013

873 1.026 1.220 - -

1.047 1.253 1.424 1.595 -

1.168 1.379 1.570 1.793 2.027
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Progressivo por ano em curso
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Opção de 42% das empresas pesquisadas

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

879 1.058 1.260 - -

1.087 1.318 1.532 1.722 -

1.215 1.449 1.637 1.910 2.102

919 1.110 1.321 - -

1.084 1.310 1.523 1.704 -

1.217 1.475 1.693 1.968 2.155

840 943 1.114 - -

984 1.137 1.295 1.423 -

1.079 1.245 1.421 1.622 1.776

847 961 1.146 - -

973 1.121 1.291 1.436 -

1.119 1.306 1.519 1.698 1.858

884 1.010 1.202 - -

1.027 1.208 1.377 1.586 -

1.157 1.348 1.546 1.800 2.018

Rio de Janeiro
e Região

Belo Horizonte
e Região 

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Região Nível 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano
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Por faixa salarial e evolução por tempo de estágio
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Opção de 11% das empresas pesquisadas

Região Nível Menor Média Maior

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Grande
São Paulo

São Paulo
Interior 

Curitiba
e Região

Joinville
e Região

Porto Alegre
e Região

Região Nível Menor Média Maior

Ensino Médio Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

Técnico

Superior

Superior Engenharia

1.113 1.314 1.577

1.489 1.800 2.181

1.687 2.058 2.502

1.002 1.224 1.454

1.425 1.770 2.071

1.608 1.983 2.318

957 1.159 1.357

1.294 1.626 1.890

1.519 1.900 2.226

857 1.043 1.249

1.164 1.414 1.658

1.371 1.722 2.042

860 1.034 1.240

1.126 1.383 1.616

1.346 1.630 1.930

912 1.070 1.259

1.230 1.483 1.734

1.448 1.725 2.025

928 1.091 1.292

1.241 1.491 1.787

1.488 1.750 2.077

Rio de Janeiro
e Região

Belo Horizonte
e Região 

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

781 934 1.114

1.034 1.257 1.476

1.205 1.475 1.762

779 928 1.098

1.048 1.267 1.515

1.281 1.538 1.796

826 985 1.168

1.127 1.354 1.593

1.327 1.592 1.859
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Valores praticados

A região da Grande São Paulo é a região que paga 

melhor para todos os níveis dentro do padrão 

de reajuste com valor único. Ainda dentro dessa 

modalidade, o nordeste registra o menor valor médio. 

Essas tendências já foram observadas em 2016, 

e ainda se mantêm.
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A evolução média dos valores das bolsas de estágio, 

segundo este levantamento, é de 8%. Frente aos 

resultados do ano passado, esse índice aumentou 

satisfatoriamente 6,13%, voltando a se equiparar 

com o dado apurado em 2015, quando a evolução 

atingiu a média de 6,2%.



informação cria novas possibilidades

www.carreira.com.br/consultasalarial

Possibilidade de enfrentar novos desafios. 
Seus parâmetros de gestão de carreira e remuneração devem 
ter como base uma fonte confiável que abrange todo o território 
nacional, podendo explorar as melhores práticas de gestão
de pessoas por meio de pesquisas e estudos permanentes 
com tendências de mercado.

ConsultaSalarial® é um produto registrado pela Carreira Muller Consultoria Empresarial Ltda. Todos os direitos reservados.

http://carreira.com.br/solucoes/pesquisas-de-remuneracao/consultasalarial/
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Forma de reajuste do valor da bolsa

Qual a forma usual de reajuste

do valor da bolsa estágio?

Pesquisa
de mercado

52%

Inflação
9%

Acordo
coletivo

39%
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Forma de reajuste do valor da bolsa

De acordo com o levantamento, menos empresas optaram pelo reajuste com base na inflação. Antes, esse número 

era de 12%, e agora é 9%.

Isso é um ponto positivo, porque quando os reajustes acontecem com base nas oscilações da inflação, há maior 

risco de sobrecarregar as tabelas salariais . A melhor maneira, que é, inclusive, utilizada em maior proporção pelos 

entrevistados, é o reajuste com base nas pesquisas de mercado. 

Num exemplo prático, se a economia está muito aquecida e os salários crescem além da inflação, a empresa pode 

perder dinheiro no momento do reajuste, e o mesmo acontece quando os valores médios ficam abaixo da inflação. 

É arriscado alinhar a política de remuneração com  a movimentação inflacionária.

Mesmo que uma empresa pretenda pagar salários acima da média, visando atrair estudantes com maior potencial, 

por exemplo, o ideal é acompanhar o mercado e definir um posicionamento. Para atrair estudantes de faculdades 

de primeira linha, uma empresa pode optar por criar um programa com valores 10% ou 20% acima da média 

da região. Manter esse posicionamento também vai demandar um acompanhamento do mercado (reajuste com 

base em pesquisa) porque, a evolução média das bolsas não acompanha, necessariamente, a inflação do período.
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Atualidade

No início do ano, a FecomercioSP divulgou em seu 

site uma matéria repudiando o Projeto de Lei nº 

3.664/2015, que prevê a correção anual dos valores 

das bolsas de estágio com base no IPCA. Segundo 

a proposta, o salário do estagiário deve cobrir seus 

gastos pessoais e de estudo, além de motivá-lo 

no cumprimento de suas tarefas no trabalho. 

Segundo a FecomercioSP, o estágio não é uma 

relação regular de emprego, mas sim uma atividade 

de aprendizado profissional e, portanto, não 

poderia se submeter a um reajuste de remuneração 

nos moldes tradicionais de trabalho, porque não 

há vinculo empregatício direto entre as partes. 

Uma alteração nesses parâmetros feriria a própria 

Lei de Estágio, assinada em 2008, e poderia reduzir 

as oportunidades de vagas para a classe, já que as 

empresas precisariam arcar com custos mais altos. 

De acordo com o site da Câmara dos Deputados, 

o  projeto ainda está em tramitação. 

Para saber mais, acesse:

http://www.fecomercio.com.br/noticia/projeto-de-

lei-determina-reajuste-do-valor-da-bolsa-estagio-

pelo-ipca
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Valor parcial: média de 50% do valor da bolsa.
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Pagamento de 13º para estagiários

Não
78%

Sim, valor
parcial

3%

Sim, valor
integral

19%
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Valor parcial: média de 50% do valor pago aos 

cargos de nível analista.

Não
79%

Sim, valor
integral 

9%

Sim, valor
parcial

12%

Concessão de PLR para estagiários
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Efetivação dos estagiários

O estudo aponta que 40% dos estagiários são 

efetivados na empresa após o término do programa 

de estágio e após a efetivação, o salário tende a 

subir, em média, 38%.
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Benefícios

35%

17%

52%

25%

61%

38%

35%

43%

25%

39%
27%

48%

5%

50%

Plano Médico Odonto Refeição Alimentação Transporte

Não Concede

Concede nos mesmos moldes dos demais funcionários

Concede e o benefício é integralmente subsidiado pela empresa
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Benefícios
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Caso o estagiário possua dependentes, qual a regra 

de concessão e desconto de benefícios?

Há alguns anos, levantou-se a discussão sobre a 

contratação de estagiários mais velhos e um dos 

temas discutidos era a oferta de benefícios para 

dependentes. De acordo com a análise deste 

estudo, grande parte das empresas pesquisadas 

não concedem nenhum auxílio nessas condições 

ou nem sequer pensaram à respeito. 

67%

29%

4%

Não concede benefícios
aos dependentes

Concessão e desconto
no mesmo formato do estágio

Não há regras definidas



Indicadores de RH 
Levantamento dos mais diversos indicadores do mercado. Destaque para: turnover, absenteísmo, 

evolução salarial e de PLR, acordos coletivos, entre outros.

Trainees 
Salários por regiões e setores, as melhores práticas, construção dos programas de recrutamento,  entre outos dados.

Estagiários 
Salários por regiões e setores, práticas da modalidade, entre outras informações.

Deflatores salariais
Conheça todas as variações salariais do mercado brasileiro por segmento e região.  

Se você deseja fazer estudos de região para instalação de fábricas, este Estudo se faz necessário.

Reembolso de Km *
O Estudo mais aguardado para o início de 2017. Com a alta dos combustíveis, como ficarão os valores de reembolso?

Disponível 
para compra

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

*Esses Estudos só serão gratuitos na categoria 
Basic e Pro se as empresas participarem com os dados. 
Sem a participação com os dados a condição de aquisição 
se viabilizará através de uma compra individual

Inclui-se nessa categoria Basic assinaturas antigas 
da ConsultaSalarial® que não foram migradas para 
os novos módulos Pro e Plus.

As datas de lançamento dos Estudos estão sujeitas 
a alterações sem aviso prévio.

Práticas da área de Manutenção
Apresenta Políticas salariais, indicadores e práticas, entre outras informações. 

Potencialize a gestão da área de manutenção e saiba tudo o que o mercado tem feito.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

Tudo sobre o benefício oferecido aos executivos no Brasil. Desde valores e meios de aquisição, 

a questão de reembolso de despesas e blindagem, entre muitos outros tópicos.

Concessão de Veículos para Executivos

Calendário Estudos e Publicações 2017



Despesas de Viagem
Conheça os valores e práticas para reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e passagens aéreas 

dos colaboradores em trânsito.

Perfil da mão de obra por GÊNERO no Brasil
Uma questão de alto impacto na remuneração é ainda o gênero. Saiba aqui como está essa disposição 

por níveis e setores dos homens e mulheres no mercado brasileiro.

Disponível 
para compra

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

Disponível para 
clientes da ConsultaSalarial® 

*Esses Estudos só serão gratuitos na categoria 
Basic e Pro se as empresas participarem com os dados. 
Sem a participação com os dados a condição de aquisição 
se viabilizará através de uma compra individual

Inclui-se nessa categoria Basic assinaturas antigas 
da ConsultaSalarial® que não foram migradas para 
os novos módulos Pro e Plus.

As datas de lançamento dos Estudos estão sujeitas 
a alterações sem aviso prévio.

Práticas de Alimentação *
O estudo traz informações sobre práticas e valores de Cesta Básica e Cartão Alimentação.

Práticas de Refeição*
O estudo traz informações sobre práticas e valores de Refeição Interna e Cartão Refeição.

(regiões abrangidas: Minas Gerais, São Paulo e Paraná)

Para companhias que concedem transporte para o funcionário ou para aquelas que precisam se adequar 

às práticas de mercado, este Estudo demonstra o comportamento de mercado com relação a este benefício.

Transporte de Funcionários

(região abrangida: somente Grande SP)

Para companhias que possuem operações em prédios comerciais na cidade de São Paulo. 

Serve de base para avaliarem a competitividade e reverem práticas e custos.

Práticas de Estacionamento para funcionários

MAIO

JUNHO
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Engenharia - Tudo sobre o caminho dos engenheiros
Uma área extremamente importante precisa de um olhar especial. Como motivar e gerir os custos dos

engenheiros? Conheça esse Estudo e potencialize a gestão dessa área.

Medicina Ocupacional
Este estudo tem por objetivo apresentar informações acerca das atribuições, estrutura hierárquica e 

remuneração dos profissionais da área de medicina do trabalho.

Práticas de Horas Extras
Tudo sobre a prática do tema. Um meio de se perder dinheiro, se o tema não tem uma gestão eficiente. 

Quando é aplicável? Banco de horas ou horas extras? Como se dá o controle? Entre outros levantamentos.

Nesse estudo procuramos entender como o mercado brasileiro se posiciona perante essa prática, analisando a 

abrangência do programa nas organizações, suas regras, políticas, impactos e dificuldades encontradas na sua aplicação.

Home Office

Perfil do Profissional de RH
Um Estudo que se iniciou em 2013 e irá para sua 4ª edição. Leitura obrigatória a todo profissional de RH que quer se 

manter conectado com as tendências do mercado e que se preocupa com o entendimento das relações humanas.

Centro de Serviços Compartilhados
Estudo inédito no Brasil. Conheça as melhores práticas de RH para esse segmento, as práticas salarias 

e muitas vantagens que o CSC pode trazer à gestão.

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO
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Os conteúdos abaixo são renovados a cada dois anos. 
Por isso, eles estão totalmente atualizados e disponíveis para aquisição imediata.

Conselho de empresas familiares
Modelos de remuneração para conselhos, práticas de gestão, etc. Estudo inédito no mercado.

Crise e Remuneração - O que mudou?
Panorama geral de todas as mudanças que o cenário em crise provocou na remuneração. 

Se você quer avaliar seu posicionamento no cenário atual, este Estudo se faz necessário.

Melhores práticas com Expatriados
Modelos de remuneração, práticas de benefícios e subsídios mais utilizados. 

Altamente importante para empresas que se utilizam do mecanismo.

Carreira Y - Tudo sobre o caminho dos especialistas
Toda empresa precisa lidar com este assunto e neste Estudo traremos as melhores práticas 

para potencializar a gestão dos talentos que atuam em Carreira Y nas áreas técnicas e administrativas. 

Um conteúdo essencial a qualquer RH brasileiro nos dias atuais.

Política de Transferência de Colaboradores
Com divulgação a cada dois anos, esse Estudo se faz necessário para que haja uma revisão das políticas 

vigentes, além de direcionar empresas que ainda não possuem nada formal na questão de 

transferência de colaboradores para outras localidades.
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Tornar-se especialista em pessoas e negócios: este tem sido nosso propósito desde 1994.

Desenvolvemos soluções exclusivas e customizadas nas áreas de Pesquisa Salarial, 

Plano de Cargos e Salários, Remuneração Variável, Avaliações de Desempenho e Treinamentos. 

Também promovemos o desenvolvimento dos profissionais por meio de cursos, workshops 

e análises de perfis, além de elaborarmos conteúdo exclusivo que você encontra no nosso 

Blog, E-books, Infográficos e Newsletters.

Nossas Soluções

http://www.facebook.com/ConsultoriaCarreira/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company-beta/1411733/
http://http://carreira.com.br/


Análise 
de perfis 
pessoais:
DISC

Plano de
Cargos e 
Salários

Pesquisa de 
Remuneração

Cursos e 
Treinamentos

Se você precisa saber como 

o mercado está, então comece 

por aqui. A maior base 

de pesquisas permanentes 

de Remuneração e Estudos 

de mercado no Brasil.

Se você precisa revisar sua 

estrutura de cargos e salários, 

ou criar uma  nova, é por aqui 

que podemos começar.

A nossa metodologia se encaixa 

na cultura da sua organização.

A metodologia DISC é uma 

excelente ferramenta para 

auxiliar na avaliação em processos 

seletivos, pois cada pessoa possui 

um perfil que será compatível com 

determinado cargo.

Quer ficar antenado no mundo 

da Remuneração? 

Nossos cursos abertos 

e in company são conduzidos 

por profissionais capacitados e 

focados em desenvolver 

os participantes de maneira 

ágil e prática. 

Entre em contato conosco: comercial@carreira.com.br ou (19) 3825 9116 ou (19) 99785 9100

SAIBA MAISSAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

http://http://carreira.com.br/solucoes/diagnostico/
http://http://carreira.com.br/solucoes/plano-de-cargos-e-salarios/salarymark/
http://http://carreira.com.br/solucoes/pesquisas-de-remuneracao/consultasalarial/
http://http://carreira.com.br/cursos/
http://http://carreira.com.br/solucoes/pesquisas-de-remuneracao/consultasalarial/
http://http://carreira.com.br/solucoes/plano-de-cargos-e-salarios/salarymark/
http://http://carreira.com.br/solucoes/diagnostico/
http://http://carreira.com.br/cursos/


A Carreira Muller e a Resolution unem suas marcas e expertises em uma aliança estratégica para 

ofertar ao mercado soluções  em remuneração com abrangência e capilaridade nacional.



www.carreira.com.br/Facebookwww.carreira.com.br/Linkedinwww.carreira.com.br

https://www.facebook.com/ConsultoriaCarreira/?fref=ts
http://https://www.linkedin.com/company-beta/1411733/
http://http://carreira.com.br/
http://http://carreira.com.br/

