Processos seletivos da Duratex passam a ser concentrados na plataforma
Gupy
Companhia conta com oportunidades em diferentes regiões do Brasil para vagas de
estágio, efetivo e temporário

São Paulo, 15 de março de 2021 – Parte do dia a dia das cidades e da vida das pessoas, a Duratex,
com suas marcas Deca, Hydra, Ceusa, Portinari, Duratex e Durafloor, passa a concentrar suas
oportunidades para novos colaboradores na plataforma Gupy. A ferramenta, que faz parte da
estratégia de maior digitalização e agilidade de atuação da área de Gente & Comunicação, tornase a principal interface entre a empresa e seus gestores com os candidatos para as vagas
disponíveis.
Com uma estratégia multinegócios e uma jornada de transformação cultural em curso, a Duratex
conta com oportunidades profissionais para diversos talentos: programa de estágio (técnico e
superior), efetivo e temporário, em suas diversas unidades de madeira (florestal e painel),
metais, louças, chuveiros e revestimentos cerâmicos, localizadas em Agudos, Itapetininga,
Jacarei, Jundiaí e na capital paulista (Estado de SP), Aracaju (SE), Cabo de Santo Agostinho (PE),
Criciúma, Tubarão e Urussanga (SC), João Pessoa (PB), Queimados (RJ), Taquari (RS) e Uberaba
(MG).
Prestes a completar 70 anos de história, a Duratex tem como propósito oferecer soluções para
um melhor viver. Comprometida com qualidade, design, sustentabilidade e tecnologia de ponta,
a companhia detém um importante portfólio de alternativas para a construção e decoração de
lares, escritórios e demais ambientes.
“Algumas das competências que buscamos em nossos colaboradores concentram-se em
criatividade e disponibilidade para novos aprendizados, aptidão para trabalho de forma
colaborativa e alinhamento com a nossa cultura. Estamos construindo um ambiente cada vez
mais inclusivo, onde as pessoas podem ser quem realmente são e são valorizadas por suas
potencialidades”, comenta Glizia Maria do Prado, diretora de Gente & Comunicação da Duratex.
Para conhecer as vagas disponíveis e participar dos processos de seleção da Duratex, basta
acesse o link e se inscrever para a posição de interesse.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto e público, controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A - e Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo
nos setores em que atua e a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados,
louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores

produtores de ladrilhos cerâmicos do Brasil. Com sede administrativa em São Paulo, possui 21
unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (nos estados de Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo),
além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é
proprietária da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e a Caetex,
joint venture criada para plantar florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no
Novo Mercado (o mais alto padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 do B3 ISE.
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