


Já pensou em ser Desenvolvedor
em uma empresa com 30 anos de 
mercado na área da Tecnologia?



A Fortes Tecnologia tem uma história
baseada no crescimento e na

transformação da vida de milhares
de empreendedores em todo o 
Brasil. Somos especialistas no 

desenvolvimento de softwares para 
gestão contábil, gestão de pessoas, 

gestão financeira e transportes.



Conheça mais sobre a nossa história: 
Prazer, somos a Tecnologia que Aproxima!



Estamos sempre em busca de novos 

talentos para os nossos times!

Se você é apaixonado por Tecnologia, está disposto 

a se desafiar e deseja iniciar sua carreira na área 

do Desenvolvimento de Software,

Essa oportunidade é para você!



4 Motivos pelo qual você deve participar::

Oportunidade de
compartilhar

conhecimentos com
profissionais

experientes no
mercado.

Aprendizado constante, 
com a  oportunidade de 
vivenciar na prática a o 

dia a dia de um 
desenvolvedor. 

Possibilidade de abrir 
várias portas para o 

mercado de trabalho, 
inclusive ser efetivado 
pela Fortes Tecnologia.

Terá a oportunidade de 
conhecer as melhores 

soluções em Tecnologia 
utilizadas por empresas 

em todo o Brasil. 
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Como funciona?

Curso de 80h na
Linguagem de

Programação Delphi.

Os melhores alunos serão 
escolhidos para fazer 

parte da nova edição do 
programa de trainee.

Os trainees serão 
remunerados e farão 

parte de projetos 
específicos da Fortes em 
constante aprendizado.

Todos os aprovados terão 
um contrato de um ano, 
com grandes chances de 

efetivação de acordo com 
o seu desempenho.



O PROGRAMA: 

Terá duração de um ano e jornadas de 4 à 6 horas diárias

VIVÊNCIAS: 

Teoria Prática



O QUE OFERECEMOS:

Bolsa Desenvolvedor Trainee 

R$ 2.300 ,00 até R$ 3.500,00

Benefícios Fortes Tecnologia  

Vale-refeição ou

vale-alimentação

Plano de Saúde Plano Odontológico Benefício FlexívelClube de 

Vantagens

Ações de bem estar e 

qualidade de vida



A Seleção: 

Prova de Seleção: 
20/09/2021 

Resultados: até 
30/09/2021

Início do curso:
04/10/2021

Inscrições: 
01 a 17/09/2021 




