
Inscrições
11/02 a 06/03 

Esse é o início do proceso!
Sua inscrição será feita através do LinkedIn.

Bem simples!

Experiências PB
14/03 

Você terá uma experiência PB!

Os selecionados na 1a etapa serão convidados para 
uma etapa presencial no formato de Hackathon.

Desafio Final
23/03 

Estamos chegando ao final!

Os finalistas participarão 
da última etapa do processo.

Será incrível!

Entrevistas
16/03 a 18/03 

Estamos na metade do processo!

Os aprovados no Hackathon serão 
convidados para uma conversa presencial para contar 

um pouco mais de sua história e expectativas.  

Onboarding
13/04 

O grande dia!

Os aprovados no Programa 
iniciarão sua jornada no PB!

Inscreva-se agora para a 1a edição do nosso Programa de Estágio!

Se tiver alguma dúvida é só encaminhar um email para talentos@paranabanco.com.br

AMBIENTE
SENSACIONAL

Temos um ambiente moderno e 

conectado que estimula a 

criatividade e colaboração!

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO

Nosso programa é focado 

na aceleração do desenvolvimento 

dos nossos jovens talentos!

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Trabalhamos com a metodologia ágil e 

utilizamos as melhores tecnologias!

Clique aqui

Inscreva-se para a 1a edição do nosso Programa de Estágio!

Foco
no cliente

Orientação
a resultados Comunicação ProtagonismoAtitude 

de Dono

Clique aqui
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NOSSAS COMPETÊNCIAS

ACEITA O DESAFIO?

FIQUE POR DENTRO DAS ETAPAS:

O sorriso é a nossa nova marca. 
E o nosso manifesto traduz o que somos e o que 
buscamos. 

Nosso Programa de Estágio será uma oportunidade 
incrível de desenvolvimento e você será 
constantemente desafiado para proporcionar a 
melhor experiência para nossos clientes! 

Por que estagiar no Paraná Banco?

Desenvolvedor Front-End

Para dar vida ao que foi pensado pelos nossos 

profissionais de UI e UX em nossos sites e webapps.

Desenvolvedor Back-End

Para implementar as regras de negócios com toda a qualidade e escala 

necessária gerando impacto e muito orgulho.

Cientista de Dados

Para nos ajudar a fazer análise de dados e desenvolvimento de modelos 

estatísticos e de Machine Learning.

DevOps

Para nos ajudar nas soluções digitais através de automações, geração 

de métricas e insights, que por sua vez permitem a toma de decisão 

inteligente garantindo um time-to-market adequado.

Designer UI/UX

Para trazer a percepção do usuário para melhorias de produto. 

Oportunidades de Estágio

Bolsa-auxílio compatível com o mercado

Vale-Refeição

Vale-Transporte

Ambiente inovador

Convênio com restaurantes, academias,

universidade e escolas de idiomas

Além do Programa de 

Desenvolvimento e treinamentos 

Benefícios

https://www.linkedin.com/jobs/view/1734144802/
https://www.linkedin.com/jobs/view/1734144802/
https://www.youtube.com/watch?v=iLM4P9Eq0Lw&feature=emb_title

