
 
 
Venha participar do processo seletivo do The Boston Consulting Group! 
 
O The Boston Consulting Group (BCG) é uma empresa de consultoria de gestão global e líder mundial em estratégia 
de negócios. Fazemos parcerias com clientes em todos os setores e regiões do mundo para identificar as 
oportunidades que mais geram valor, abordar os desafios mais importantes e transformar o negócio de nossos 
clientes. Nossa abordagem personalizada combina um amplo entendimento da dinâmica das empresas e mercados 
e colaboração com todos os níveis da empresa de nossos clientes. Criado em 1963, o BCG é uma empresa privada, 
com 81 escritórios em 45 países. Para mais informações, acesse www.bcg.com.br.  
  
Oportunidades  

• Estágio: formandos em 2015 
• Associates: Formados em 2012, 2013 e formandos 2014  

 
Conheça mais sobre a empresa líder em consultoria estratégica: 

• 7 anos consecutivos como uma das 10 melhores empresas para trabalhar da Fortune  
• Carreira acelerada e flexível 
• Escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, que estão entre os de maior crescimento do BCG global  
• Mobilidade internacional: 81 escritórios em 45 países  
• Patrocínio de MBA nas melhores escolas do mundo (Harvard, Stanford, Wharton, Chicago Booth, Kellogg, 

London Business School, Insead, entre outras) 
• Forte investimento em treinamento e capacitação durante toda a carreira 
• Oportunidade de trabalhar temporariamente em ONGs do Brasil e de outros países no mundo  

 
Quer saber mais sobre o que é consultoria e o BCG?  
Venha assistir a nossa palestra, nos conhecer pessoalmente e aproveitar para participar da primeira etapa do processo 
seletivo! 
 
Palestras + Aplicação de testes:  
20/03, 17:45h - UFSC - Auditório Teixerão (CTC/EEL)  
 
Os testes consistem em duas provas baseadas no GMAT: 
 Problem Solving (em português, 20 questões, 30 min) e Reading Comprehension (em inglês, 10 questões, 15 min). 
Confira o simulado e dicas que preparamos para você em:  
https://www.113.vovici.net/se.ashx?s=13B2588B64F7F9BB. A análise do CV e histórico escolar faz parte dessa etapa.  
 
 
Inscrições:  
Para participar, envie seu CV + histórico escolar da graduação em PDF (o mais atual, completo), para: 
recrutamentobrasil@bcg.com e escreva no assunto: "Processo Seletivo UFSC".  
 
Até lá!  
 
Um abraço,  
The Boston Consulting Group  
Recruiting Brazil 
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