
Área Descrição Cursos aceitos

Finanças
Transforme problemas em soluções, números em produtividade e lucro. Viva a experiência de trabalhar em uma área fundamental do negócio, ampliando seus 

conhecimentos em controle e gestão de informações estratégicas, orçamentárias, tributações entre outras rotinas financeiras.

Engenharia de Produção, Administração, 

Ciências Econômicas, Ciências Contábeis

Industrial
Acompanhe uma das principais etapas da cadeia produtiva com um olhar atento para mudar e desafie nossos processos apontando melhorias que gerem inovação. Monitore 

os padrões dos produtos com um rigoroso controle de qualidade.

Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica, 

Mecatrônica, Controle e Automação e 

Administração

Jurídico e Relações Externas
Seja a voz da Souza Cruz para o público externo e interno através dos nossos diversos canais de comunicação e garanta o posicionamento da marca corporativa, mantendo o 

elo entre empresa, colaboradores e sociedade. Transforme teoria em prática e explore seu potencial atuando em diferentes esferas da Organização, como nas diversas áreas 

jurídicas e de inteligência em segurança corporativa.

Direito 

Marketing
Desafie-se diariamente na gestão do portfólio das marcas, no desenvolvimento e implementação das atividades direcionadas aos consumidores, e na estratégia de 

distribuição para os mais de 300 mil pontos de vendas no Brasil.

Engenharia de Produção, Comunicação Social 

(Publicidade, Relações Públicas e Jornalismo), 

Marketing, Ciências Econômicas e 

Administração

Recursos Humanos
Torne-se um elo entre as áreas e trace as melhores decisões na hora de atrair, desenvolver e reter talentos. Incentive o crescimento das pessoas, compartilhando o 

conhecimento por toda a Organização.

Engenharia de Produção, Administração, 

Psicologia e Direito

Tabaco
A produção de tabaco da Souza Cruz levou o Brasil à posição de maior produtor e exportador do mundo. Faça parte de uma área de crescimento exponencial e esteja 

envolvido em todo o processo, do plantio da semente ao processamento do tabaco.

Ciências Biológicas, Agronomia/Engenharia 

Agronomica, Estatística

Tecnologia da informação
Soluções técnicas e criativas para o alcance das estratégias da empresa. Gestão de toda a infraestrutura tecnológica da empresa, buscando a melhoria nos processos e 

desenvolvimento de novas possibilidades.
Cursos da área de Tecnologia
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