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Job Description
+2 Mil! Esse é o número de colaboradores que temos atualmente divididos em diferentes divisões
trabalhando em um mesmo propósito de reimaginar a medicina para melhorar e estender a vida das pessoas.
Queremos te convidar para se inscrever no nosso banco de talentos, para que assim possamos manter um
canal de troca e de atualizações referente a oportunidades de carreira.
Como colaborador da Novartis, suas principais responsabilidades serão definidas de acordo com a sua área
de atuação, sempre buscando alinhar os seus conhecimentos prévios à necessidade da função.
Na Novartis, você poderá desenvolver a sua carreira em um ambiente acolhedor e de alto desempenho
através dos nossos valores:

• Unboss (Empoderamento)
• Curiosidade
• Inspiração
• Integridade

Job Sourcing Statement
Você está se candidatando ao Banco de Talentos Novartis. Neste momento, estamos conhecendo perfis
para construção de um banco de talentos para futuras oportunidades. Se você possui interesse em alguma
posição similar a essa em um futuro próximo, candidate-se.

Minimum Requirements
O que você trará para a função:
• Se você é um profissional ou estudante com interesse em ingressar na Novartis, deixe o seu currículo
conosco se aplicando neste Banco de Talentos!
Ao trabalhar na Novartis Brasil, você receberá:
Salário competitivo, bônus/PPR anual, previdência privada, seguro de vida, 30 dias de férias por ano, recesso
de final de ano, políticas de home office e horário flexível, day-off aniversário, licença maternidade e
paternidade, auxílio creche para pais e mães, vale alimentação, vale refeição, assistências médica e
odontológica, convênio farmácia, concessão gratuita de medicamentos do grupo Novartis, empréstimo
consignado, estacionamento gratuito (Santo Amaro e Cambé), convênio com Gympass, Espaço Energized for
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Life, academia no local para colaboradores de Santo Amaro e plataformas virtuais de auto-desenvolvimento
Por que considerar a Novartis?
769 milhões de vidas foram impactadas pelos medicamentos Novartis em 2020 no mundo, e embora
estejamos orgulhosos disso, sabemos que há muito mais que podemos fazer para ajudar a melhorar e
prolongar a vida das pessoas. Acreditamos que novos insights, perspectivas e soluções inovadoras podem
ser encontrados na intersecção da ciência médica e inovação digital. Que um ambiente diverso, equitativo e
inclusivo inspira novas maneiras de trabalhar. Acreditamos que nosso potencial pode prosperar e crescer em
uma cultura “unboss”, sustentada pela integridade, curiosidade e flexibilidade. E que podemos reinventar o
que é possível, quando colaboramos com coragem para enfrentar de forma ambiciosa os desafios médicos
mais difíceis do mundo. Porque o maior risco da vida é o risco de nunca tentar!
Imagine o que você pode fazer na Novartis!
Comprometimento com Diversidade e Inclusão
A Novartis está comprometida em construir um ambiente de trabalho excepcional e inclusivo, com uma
equipe diversa, representativa dos pacientes e comunidades que atendemos.
Oferecemos oportunidades iguais e consideramos todos os candidatos inscritos considerando suas
qualificações.
Division
CTS
Business Unit
HR NBS
Location
Brazil
Site
Sao Paulo - Matriz
Company / Legal Entity
Novartis Biociências
Functional Area
Human Resources
Job Type
Integral
Employment Type
Regular
Shift Work
Não
Apply to Job Access Job Account
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