
Programa Dextination - Dexco

Processo Seletivo

QUEM SOMOS

Uma companhia multi negócios composta por mais de 13 mil colaboradores que trabalham para
proporcionar Soluções para Melhor Viver. São mais de 70 anos de história, nos consolidando
como a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil, líder de
mercado de louças e metais sanitários no hemisfério Sul e uma das líderes do segmento de
revestimentos no país.

Na Dexco, acreditamos que ambientes existem para serem vividos. Para isso, por meio de nossas
marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor, oferecemos soluções que
combinam estética e funcionalidade, promovendo conforto e bem-estar. Estamos vivendo um
novo ciclo de crescimento, que inclui uma nova jornada digital que faz de nós uma empresa mais
moderna, digital, aberta, dinâmica e integrada, com perfil centrado no cliente e consumidor final
e em sua jornada, e com a Inovação e o ESG entre seus principais pilares.

Estamos prontos para inovar com você!

POR QUE TRABALHAR NA DEXCO

Aqui você tem a oportunidade de ser um influenciador no processo de transformação, utilizar
seu protagonismo para propor, liderar projetos e construir junto com a gente em marcas como
Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor. E para isso buscamos pessoas com
atitude de dono, criativas, resilientes, abertas ao novo, que saibam trabalhar de forma
colaborativa, alinhadas ao nosso propósito e dispostas a trilhar uma jornada de evolução cultural
e de fluência digital.

Respeitamos a diversidade e buscamos tornar a Dexco um lugar mais inclusivo. Aqui você pode
ser quem é e ser valorizado pela sua diferença, para inovar, simplificar e aprender com os erros.

O QUE PODEMOS FAZER PELO MUNDO?

A Dexco tem um histórico de comprometimento com valores ambientais, sociais e de governança

corporativa, que fizeram sempre parte da nossa trajetória. Porém, cientes da nossa necessidade

e capacidade de evoluir, redesenhamos nossa Estratégia de Sustentabilidade para torná-la mais

alinhada ao momento global e ao nosso propósito como companhia, de levar às pessoas mais

que produtos, bem-estar. Confira aqui sobre as nossas principais ações.

INOVAÇÃO É A BASE DA NOSSA CULTURA E ESTRATÉGIA

Integramos capital humano, tecnologia e dados para nos aproximarmos dos consumidores e de

suas necessidades, assim como para potencializar a eficiência das nossas operações, tornando o

negócio cada vez mais competitivo, ágil, produtivo e seguro.

SOBRE O PROGRAMA

Buscamos atrair e desenvolver profissionais com potencial para assumirem, ao final do

programa, posições-chave de gestão de projetos, processos e equipes, conforme os perfis e

oportunidades. Se você tem experiência no mundo corporativo, mindset digital, protagonismo,



perfil plural, abertura ao novo, olhar diverso e possui disponibilidade de mobilidade (âmbito

nacional), seu lugar é aqui!

Alinhado à nossa cultura, temos como objetivo tornar a Dexco um lugar mais inclusivo, onde os

colaboradores possam ser quem realmente são e sejam valorizados pelas suas diferenças.

Buscamos talentos com diferentes características e queiram estar conosco nessa jornada de

transformação!

A experiência no programa será da seguinte forma:

Imersão no Negócio e Job rotation

Aprofundará no conhecimento sobre cultura da empresa, das áreas do negócio e operações,

além de participar de palestras e trocar experiências.

Desenvolvimento

Essa etapa fortalecerá ações formativas e educacionais, tanto no foco técnico, quanto no

comportamental, além de incentivar o contínuo e verdadeiro processo de Lifelong learning.

Projetos

Você conduzirá projetos práticos, desafiadores e importantes para aplicar os seus conhecimentos

e estratégias.

Acompanhamento

Um gestor te acompanhará durante o programa, te orientando e alavancando suas entregas

junto do time de Gente.

LOCAIS DE ATUAÇÃO:

• Deca
- João Pessoa - PB
- Recife - PE
- Queimados - RJ
- Jundiaí - SP
- São Paulo - SP
- Aracaju - SE

• Escritório Corporativo
- São Paulo - SP

• Madeira
- Uberaba - MG
- Taquari - RS
- Agudos - SP
- Itapetininga - SP
- Colômbia

• Revestimentos
- Criciúma - SC
- Urussanga - SC
- São Paulo - SP



REQUISITOS:

• Graduação (Bacharelado) concluída entre dezembro de 2020 e julho de 2022;

• Cursos/áreas: devem estar alinhados ao nosso negócio;

• Possuir experiência profissional mínima de três anos, seja estágio, empresa júnior, dentre outras;

• Idioma: Inglês avançado (conforme posições pontuais, para outras é desejável). Espanhol será
considerado um diferencial;

• Disponibilidade para mudar para qualquer estado do Brasil

BENEFÍCIOS:

• Salário R$6400,00

• PLR;

• Vale-transporte;

• Vale-refeição;

• Seguro de vida;

• Previdência Privada;

• Assistência médica;

• Assistência odontológica.

ETAPAS DO PROCESSO:

- Inscrições - Setembro e outubro
- Testes online - Setembro e outubro
- Dinâmicas em grupo - Outubro e novembro
- Painel + entrevista com os gestores - Novembro
- Entrevista com a diretoria - Dezembro
- Início do Programa - Janeiro

LINK PARA INSCRIÇÃO:

https://99jobs.com/dexco/jobs/164202?utm_source=email&utm_medium=mailing&utm_cam
paign=DexcoEmpodera&utm_content=semana2-08-09

https://99jobs.com/dexco/jobs/164202?utm_source=email&utm_medium=mailing&utm_campaign=DexcoEmpodera&utm_content=semana2-08-09
https://99jobs.com/dexco/jobs/164202?utm_source=email&utm_medium=mailing&utm_campaign=DexcoEmpodera&utm_content=semana2-08-09


OBSERVAÇÕES GERAIS:
Ao ler e ao concordar com os termos deste Regulamento, mediante o respectivo cadastro na
vaga Programa Dextination - Dexco, se compromete a: Fornecer informações verdadeiras,
precisas, atualizadas e completas no ato de sua inscrição; Inscrever-se uma única vez na vaga
Programa Dextination - Dexco, sendo que a constatação de duas ou mais inscrições acarretará a
eliminação automática da(s) inscrição(ões) mais antiga(s). Ressalte-se que o e-mail informado
pelo candidato no ato de inscrição é o principal canal de comunicação entre este e a vaga de
Programa Dextination - Dexco. É de responsabilidade do candidato estar atento a estes
contatos. A Empodera! e Santander se eximem de qualquer responsabilidade caso o candidato
não tome  conhecimento de sua convocação.
Aconselha-se que o candidato confira sua caixa de e-mails com frequência e adicione o
endereço recrutamento@comunidadeempodera.com.br em sua lista AntiSpam.

PARA PARTICIPAR:
Cadastre-se na plataforma Empodera! https://comunidadeempodera.com.br
Submeta o seu currículo na nossa plataforma e atualize seus dados de cadastro com todas as
informações em "Minha Conta"; Acesse a aba "Vagas Empodera” e clique no botão “Inscreva-se"
Programa Dextination - Dexco. Inscrever-se.

mailto:recrutamento@comunidadeempodera.com.br
https://comunidadeempodera.com.br

