
 
 
 
 

 
 

 
Hughes abre inscrições para vagas de estágio 

 

Companhia, que comemora 50 anos no Brasil, oferece plano de carreira e 
benefícios para estudantes que estão no penúltimo ano da faculdade 

 
São Paulo, maio de 2018 – A Hughes, líder em telecomunicações via satélite, 
está com inscrições abertas para vagas de estágio na companhia. Serão 
disponibilizadas vagas para estudantes do penúltimo ano dos cursos de 
Engenharia, Ciências da Computação, Administração e Contabilidade. Para 
participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo para 
estagios@hughes.com.br.  
 
A Page Talent é a empresa parceira da Hughes para condução das primeiras 
etapas de busca e identificação dos estudantes para cada posição. O processo 
seletivo será realizado por meio de entrevistas presenciais com consultores da 
Page Talent e testes de conhecimentos gerais, conforme a área de interesse do 
estudante. “Acreditamos no potencial dos jovens e confiamos na nossa 
capacidade de formação de talentos. O programa de estágio é uma iniciativa que 
implementamos na organização para apoiar os estudantes que estão 
começando no mercado de trabalho”, diz Rafael Guimarães, presidente da 
Hughes.  
 
Além das grandes chances de ser efetivados, a Hughes oferece aos estudantes 
um plano de desenvolvimento e benefícios para estimular a permanência na 
empresa. “Ter vontade de aprender sempre, possuir espírito empreendedor, 
iniciativa, proatividade e senso de colaboração, além de saber relacionar-se em 
diversos ambientes e respeitar as diferenças, são as características 
fundamentais que valorizamos na contratação”, ressalta Guimarães. As vagas 
em aberto são para as áreas de Vendas, Desenvolvimento de Produtos e 
Contabilidade. O prazo para as inscrições é até 31 de maio. 
 
Sobre a HUGHES 
 
A Hughes Network Systems, LLC (Hughes) é líder mundial no fornecimento de 
banda larga via satélite e oferece tecnologias inovadoras de rede, serviços 
gerenciados e soluções empresariais e governamentais no mundo todo. A 
Hughes já entregou mais de 4,8 milhões de sistemas para clientes, em mais de 
cem países. O número representa cerca de 50% do mercado. Com sede em 
Germantown, Maryland (EUA), a Hughes tem escritórios de vendas e suporte em 
todo o mundo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation (Nasdaq: 
SATS). No Brasil, a empresa está presente desde 1968 e opera com serviços de 
telecomunicações via satélite desde 2003. A Hughes oferece soluções para 
diversas empresas, como operadoras, agronegócio, educação, governo, 
indústria e varejo. São 30 bases técnicas no País e um Centro de Operações de 
Rede em Barueri, SP. Para mais informações, acesse www.hughes.com.br.  
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Sobre a EchoStar 
  
A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é uma provedora global de operações 
de satélite, soluções de TV digital e transmissão de conteúdo. Com sede em 
Englewood, Colorado (EUA), e com negócios em todo o mundo, a EchoStar é 
pioneira em tecnologias seguras de comunicação, por meio de suas unidades de 
negócios EchoStar, EchoStar Technologies Corporation e Hughes Network 
Systems. Para mais informações, acesse www.echostar.com. Siga @EchoStar 
no Twitter. 
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