
 
 
 

 

 

 

 

Grupo CCR seleciona 26 recém-formados na 6ª edição do Programa de  

Formação de Profissionais – Trainees 2013 

Jovens profissionais serão contratados para atuar nas empresas do Grupo em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Paraná. Inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro 

 

O Grupo CCR, um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, 

selecionará 26 jovens recém-formados na 6ª edição de seu Programa de Formação de 

Profissionais – Trainees 2013.  

 

A iniciativa tem o objetivo de identificar profissionais com elevado potencial de 

desenvolvimento, para atuar nas unidades de negócio da companhia nos Estados de São 

Paulo (São Paulo, Jundiaí, Tatuí, Barueri e Santa Isabel), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e 

Niterói) e Paraná (Ponta Grossa).  

 

Desde a primeira edição, foram recebidas quase  22 mil inscrições e  80 profissionais 

passaram a fazer parte dos quase 10 mil colaboradores que contribuem com o 

crescimento qualificado do Grupo CCR. “A realização da sexta edição consecutiva do 

programa mostra a importância que a companhia dá a ele. Outra prova do sucesso da 

iniciativa é o alto índice de retenção, superior a 70%”, conta o diretor de Desenvolvimento 

Empresarial, Antônio Linhares.  

 

Mais uma vez, o programa é elaborado em parceria com a Cia. de Talentos, especializada 

no recrutamento e seleção de jovens profissionais. Os interessados em se inscrever no 

Programa de Formação de Profissionais do Grupo CCR devem acessar o site 

www.ciadetalentos.com.br/ccr até o dia 16 de setembro. O programa terá duração de oito 

meses.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

Pré-requisitos:  

Conclusão do curso de graduação entre dez/2010 e dez/2012.  

Áreas: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia de Automação e Controle, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Computação, Analises e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação e 

Ciência da Computação.  

Características que complementam o perfil: 

� Alto potencial de desenvolvimento e demonstração de garra e determinação para 

crescimento pessoal e profissional; 

� Facilidade de relacionamento.  

Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos poderão passar pelas seguintes etapas 

do processo seletivo: inscrição, teste de inglês, teste de raciocínio lógico, laboratório de 

competências/dinâmica de grupo, assessment center (dinâmica de grupo e entrevista 

pessoal).  

 

 

 

 

 

 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina, empregando, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores. 
Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), 
CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), 
CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz 
parte do controle acionário da concessionária Transolímpica, que irá construir e operar o 
Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios 
correlatos, tendo participação de 38,25% na STP, que opera o serviço de cobrança 
automática de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da Controlar, 
concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da cidade de São Paulo.  

 

Grupo CCR entre as 100 Melhores empresas para Trabalhar 

O Grupo CCR faz parte do ranking das 100 Melhores Empresas para Trabalhar divulgado 
pela Revista Época em parceria com o instituto Great Place to Work. A CCR está listada 
no ranking 2012-2013 na categoria Grandes Empresas e Multinacionais.  

  



 
 
 

 

 

 

Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros por meio 
das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, responsáveis, respectivamente, pela 
operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e pelo transporte aquaviário de 
passageiros no Rio de Janeiro. Este ano, ingressou no setor aeroportuário com a aquisição 
de 45,5% da Quiport, operadora do Aeroporto Internacional de Quito, no Equador. 
Comprometida com o desenvolvimento sustentável, em 2011, a CCR assinou o Pacto Global 
da ONU, além de voltar para a carteira teórica do ISE – Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da BM&FBovespa. 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2012.  

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

Edvaldo Chequetti – edvaldochequetti@rp1.com.br 

Rafaela Prieto – rafaelaprieto@rp1.com.br 

Marcia Glogowski – marciaglogowski@rp1.com.br 

RP1 Comunicação  

Tel.: 11 5501-4655 

www.rp1.com.br 


