
Atenção, as informações abaixo são de extrema importância: 

Recomendamos que essa página seja impressa, pois nela constam informações referentes ao Programa de 

Estágio Porto Seguro 2014 e processo seletivo. Esta página não estará ativa após o término do período de 

inscrição;  

"As datas das etapas do processo seletivo poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme 
necessidade".  
  
  

 A Porto Seguro não se responsabilizará por eventuais despesas de transporte e hospedagem para a 
participação no processo seletivo;  

  
 Toda comunicação entre a Porto Seguro e você será realizada via e-mail, portanto verifique sua caixa 

de mensagens freqüentemente;  
  

 Lembre-se: caso você possua e-mail que envia as mensagens de remetentes desconhecidos para o 
lixo eletrônico (Anti-Spam), cadastre o domínio da Cia de Talentos (ciadetalentos.com.br);  

  
 Caso as mensagens enviadas para seu e-mail não forem recebidas por motivo como caixa cheia, 

endereço digitado incorretamente, caixa de mensagens desativada ou ainda qualquer problema com 
seu provedor, a Porto Seguro não se responsabilizará, pois a Cia de Talentos disponibiliza o site para 
acompanhamento do processo. "  

  
 Todas as mensagens enviadas para seu e-mail estarão na sua página exclusiva de serviços, para 

verificar acesse o site: http://www.ciadetalentos.com.br/, clique em "Oportunidades - Estágio" e 
abaixo do logotipo da Porto Seguro, em "Acompanhe seu Processo", digite sua identificação e 
senha. Na sua "Página Exclusiva de Serviços" você poderá verificar todas as mensagens enviadas e o 
seu andamento durante o processo seletivo. Por isso, recomendamos o acesso frequente ao site para 
consulta de seu status no processo seletivo;  

  
 Os candidatos que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no prazo determinado serão 

automaticamente desconsiderados;  
  

 Em caso de dúvidas, entre em contato com a Cia de Talentos pelo 
link: http://www.ciadetalentos.com.br/atendimento  

  
 Todos os retornos (positivo ou negativo) serão enviados em seu e-mail cadastrado, após a finalização 

de cada etapa.  
  

 No momento da inscrição, após o preenchimento de todas as fichas, você precisa clicar no 
botão CONFIRMA. Sua candidatura só estará completamente efetuada a partir do momento que 
você receber via e-mail a mensagem da Cia de Talentos que cita o êxito da sua inscrição na 
vaga Programa de Estágio Porto Seguro 2014.  

 

http://www.ciadetalentos.com.br/atendimento

