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Faça parte deste
encontro virtual!

30 de agosto a 1º de setembro

FEIRA DE 
ESTÁGIOS 
NUBE 2022



NOSSOS NÚMEROS

6,5 milhões
de jovens cadastrados

PÚBLICO

Mais de 100 mil usuários diários no site.

Na Feira de Estágios 2021,
chegamos a 200 mil.

Cerca de 20 milhões de page views por mês em nosso site.

14 mil empresas
clientes

21 mil instituições de
ensino conveniadas

Mais de 1,1 milhão de
pessoas inseridas

no mercado de trabalho

Estudantes de nível superior, tecnólogo, médio ou 
técnico em busca de vagas e oportunidades para o 
desenvolvimento da carreira.



para sua instituição de ensino
BENEFÍCIOS

Exposição da sua marca para milhões 
de estudantes e milhares de empresas.

Geração de leads para matrículas de alunos do 
ensino médio em busca de vagas de estágio e 
aprendizagem no portal do Nube.

Espaço digital para a sua instituição de ensino mostrar 
seus cursos, infraestrutura, promoções, bolsas de estudo, 
fotos e vídeo institucional.

INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO 
PARCEIRAS



A feira terá exposição de empresas conceituadas em 
todo o Brasil, nos mais diversos segmentos, com seus 
programas de estágio.

Debates e palestras com 
conteúdos preparados por 
profissionais de diversas 
áreas e certificado para 
horas complementares. 

Informações sobre 
empregabilidade, carreira, 
profissões, processos 
seletivos, currículo e
vídeo entrevistas.

para estudantes
BENEFÍCIOS



Quase

190 mil
estudantes

encaminhados

Foram 27
palestras,
entre painéis, estreias,
Nube Labs e Talks.

Mais de 

81 mil
inscrições!SUCESSO!2021  foi um
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SAIU NA MÍDIA
A Feira de Estágios do Nube foi divulgada em 
diversos canais da imprensa, dando muito mais 
visibilidade para as empresas participantes.

...e muito mais!
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COMO PARTICIPAR

Como apoiadora do evento, 
a instituição de ensino deverá 
divulgar a Feira de Estágios 
Nube para seus alunos.

Essa comunicação poderá ocorrer 
pelo site, redes sociais, e-mail, portal 
do aluno, WhatsApp e outros canais 
de comunicação com o estudante 
da sua instituição de ensino.

Sua participação 
também é gratuita!



COMO PARTICIPAR

Escaneie o QR Code e 
preencha o formulário com 
os dados da sua instituição.

Você também pode acessar o formulário clicando no botão abaixo:

Formulário de participação

Participe GRATUITAMENTE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxhKMoq1WwpFXAbKAwmcVeztHMzHK5pgLvIj1yb10EjGajw/viewform


CONTATO

Indique aos
seus alunos!

Entre em contato conosco
pelos canais abaixo:

São Paulo (capital): [11] 3154.7688

Outras cidades do Brasil: [sem DDD] 3004-6293

escolas@nube.com.br
nube.com.br

Você formará
futuros profissionais!



Divulgue sua marca
para os melhores talentos!

nube.com.br

30 de agosto a 1º de setembro


