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Programa de estágio para 
estudantes do curso de Engenharia,
Administração, Economia, 
Estatística, Ciência da Computação 
e Sistemas de Informação à partir
do 4º período.

Buscamos jovens talentos para 
contribuir com resoluções
inovadoras em diversas áreas no
Grupo Natureza.

HUBINOVA





Há 42 anos atuamos como multifranqueados em Goiânia, hoje, são 38 lojas da rede O Boticário, 5 Espaços do Revendedor, 2
unidades Quem Disse, Berenice?, 3 lojas Chopp Brahma Express e 1 loja tô.que.tô. Localizados na região Metropolitana de Goiânia e 
Caldas Novas, esses estabelecimentos compõem a variada cadeia de franquias do grupo, empregando centenas de profissionais e 

contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico regional e do país.

A gestão, o atendimento e o cuidado com as pessoas tornam a nossa organização cada vez mais
singular. Por isso, nós, do Grupo Natureza, temos um carinho especial por nossa jornada e por todos que fazem parte.

Cultivando o respeito aos nossos colaboradores conseguimos equilibrar objetivos profissionais e  
pessoais, aproximando indivíduos que são apaixonados pelo que constroem, que ousam sonhar e 

transformar vidas assim como nós.

Sem dúvida, ter a disposição de integrar profissionalmente verdadeiros talentos permite que nossos propósitos transformadores
sejam reforçados em cada momento, uma vez que a gestão entende que somos seres complexos e que nossas aspirações e desejos

devem ser valorizados onde quer que estejamos. Ser destaque na gestão de franquias é ter o compromisso de proporcionar 
experiências intensas para todos os clientes que passam por nossas lojas.

Nosso jeito único de cuidar aproxima e desperta sensações muito além de uma simples transação de compra e venda.

Este é o Grupo Natureza: uma empresa feita de pessoas para pessoas. Transformamos a vida com ousadia, paixão, respeito e lealdade.
Conheça a nossa história 

Grupo Natureza



Quem somos
Nosso propósito
Transformar vidas para construção de um mundo melhor.

Nova Visão
Ser referência em gestão de pessoas e negócios, reconhecidos como um dos melhores
lugares para se trabalhar e pelas nossas marcas parceiras com excelentes no que fazemos.

Nossa missão
Fazer parte da vida de nossos clientes e parceiros com profundo respeito ao planeta e à 
sociedade através de atendimentos memoráveis.

Nossos valores
Respeito às relações
Lealdade aos compromissos
Ousadia para inovar
Paixão por desafios



Programa de estágio
O programa de estágio está aberto para o Núcleo de Excelência do Grupo Natureza, que visa implementar inovações de 
melhorarias contínuas com equipes multidisciplinares e ágeis, afim de solucionar entraves do negócio e garantir melhores 
resultados com soluções eficazes.

Para isto, buscamos jovens talentos estudantes,  que desejam inovar aplicando na prática o que estão estudando na 
universidade, e aprender e criar experiências no universo corporativo do ambiente franchising. 

Os estagiários terão autonomia para atuar, mas como orientação e acompanhamento da equipe do negócio.

Fornecemos bolsa de estágio de 1.500 reais e benefícios. 

Carga horária de  30 horas semanais, respeitando o desempenho acadêmico.

Inscrições para o programa de estágio de 18 de janeiro a 06 de fevereiro, pelo site: 
https://gruponatureza.solides.jobs/vacancies/213025



Atividades

▪ Participar da implantação de um Núcleo de Excelência no Grupo Natureza para mapear oportunidades de 

atuação em iniciativas com impacto relevante no resultado da empresa;

▪ Atuar nas iniciativas mapeadas e priorizadas em squads ágeis multifuncionais;

▪ Calcular e acompanhar KPIs, resultados das iniciativas priorizadas e elaborar dashboards;

▪ Apresentar para o corpo executivo do Grupo Natureza o resultado das iniciativas e do Núcleo de 

Excelência;

▪ Participar de treinamentos técnicos e comportamentais;

▪ Utilizar metodologias como mapeamento de processos, análise quantitativas, técnicas de simulação e 

analytics e automação de processos;

▪ Disseminar a cultura de excelência do Grupo Natureza.



Etapas do processo

▪ Cadastro até dia 06 de fevereiro de  2022

▪ Teste de lógica

▪ Teste de consultoria

▪ Entrevistas

▪ Teste situacional



Obrigado!
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