
     

 

 

     

 

  
 

 
     

     

 

PROGRAMA TRAINEE ITAÚ UNIBANCO e ITAÚ BBA 2020 

 

Conheça abaixo as áreas específicas de cada uma das trilhas e confira os cursos aceitos para inscrição!  

Lembre-se que até a etapa de Desafio Online, você poderá descobrir muito mais sobre essas áreas, para escolher em 

qual delas você gostaria de seguir no processo. 

 

TRILHAS         |   LISTAGEM DE CURSOS ESPECÍFICOS POR TRILHA 

NEGÓCIOS 

VAREJO 

  NEGÓCIOS VAREJO 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 

BANCO DE 

ATACADO 

(necessário realizar 

o teste de inglês) 

  GLOBAL MARKETS & TREASURY 

 INVESTMENT BANKING DEPARTMENT  

 LATAM (INSCRIÇÃO EXCLUSIVA PARA COLABORADORES ITAÚ) 

 NEGÓCIOS GENERALISTAS IBBA 

 RENDA FIXA  

 RESEARCH 

 WEALTH MANAGEMENT AND SERVICES -  GLOBAL ASSET MANAGEMENT  

 WEALTH MANAGEMENT AND SERVICES -  PRIVATE BANK GLOBAL 

 WEALTH MANAGEMENT AND SERVICES - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, RISCOS 

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 WEALTH MANAGEMENT AND SERVICES - INVESTMENT SERVICES AND 

OPERATIONS 

 WEALTH MANAGEMENT AND SERVICES - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA 

INVESTIDORES 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO PARA AS ÁREAS ACIMA. 

 

ÁREAS 

INSTITUCIONAIS 

  AUDITORIA 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 

 JURÍDICO 

SERÁ ACEITO SOMENTE CURSO DE DIREITO, SENDO NECESSÁRIO TER OAB ATÉ O FINAL DO PROGRAMA 

(DEZEMBRO 2020). 

 MARKETING & DESIGN 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 



 RECURSOS HUMANOS 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 

 RISCOS E FINANÇAS 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 

 TECNOLOGIA E OPERAÇÕES 

SERÃO ACEITOS TODOS OS CURSOS DE BACHARELADO. 

 

LISTAGEM DE ÁREAS POR TRILHA 

Veja abaixo como funcionará a distribuição das áreas por cada trilha: 

No momento de inscrição você poderá optar por até duas trilhas e, no momento do Desafio Online, realizará suas opções 

pelas áreas específicas conforme o modelo abaixo: 

 

 

 

 

Aproveite e baixe nosso aplicativo “Buscando ser Trainee” para acessar o conteúdo completo 

e ficar por dentro do nosso programa ou clique aqui e acesse a versão web!  

 

 

 

Abaixo fizemos algumas simulações para que você possa entender o fluxo de inscrição e escolha das áreas, confira! ;-) 

 

 

 

 

 

 

https://buscandosertrainee.com.br/


 

Simulação 1 

1) No momento da inscrição Ana escolheu duas trilhas de interesse: Banco de Atacado e Negócios Varejo, conforme 

imagem abaixo. Lembrando que ao selecionar Banco de Atacado, ela terá que realizar os testes de inglês. 

 
 

2) Durante as etapas, Ana aproveitou para ver todos os conteúdos no app e conhecer melhor os desafios de cada área! 

Quando ela chegou na etapa de Desafio Online, selecionou duas áreas por ordem de interesse. Lembrando que só 

apareceram as áreas das duas trilhas selecionadas na inscrição, conforme imagem abaixo: 

 

 

Repare que as Áreas Institucionais não apareceram para serem selecionadas dado que Ana não optou por esta 

trilha no período de inscrição. 

 

 

 

 



 

Simulação 2 

1) No momento da inscrição, João, estudante do curso de direito, verificou quais trilhas aceitam seu curso e escolheu 

duas de interesse: Negócios Varejo e Áreas Institucionais, conforme imagem abaixo. Lembrando que não será 

necessário realizar nenhum teste de inglês já que ele não selecionou a trilha Banco de Atacado. 

 
 

2) Durante as etapas, João aproveitou para ver todos os conteúdos no app e conhecer melhor os desafios de cada 

área! Quando ele chegou na etapa de Desafio Online, elecionou duas áreas por ordem de interesse. Lembrando 

que só apareceram as áreas das duas trilhas selecionadas na inscrição, conforme imagem abaixo: 

 

 
Repare que o João selecionou duas áreas que estavam dentro da mesma trilha. Além disso, as áreas do Banco 

de Atacado não apareceram como opção dado que ele não selecionou esta trilha no período de inscrição. 

 

Caso reste alguma dúvida ou tenha algum problema, pedimos que entre em contato diretamente com a Cia de Talentos pelo 

canal de atendimento clicando aqui ou pelo telefone (11) 5112-3255! 

 

 

http://grupociadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/grupociatalentos/email.html

