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Com a chegada das férias, o Poli Notícias vai ser um pouco diferente, com
uma versão de verão. Nestas próximas edições especias, vamos apresentar
algumas dicas de estágios e eventos, como congressos e palestras na área da
Engenharia. Fiquem de olho e boas férias!

Vagas de Estágio Banco BBM
Um dos únicos bancos autorizados a emitir papelmoeda no Brasil, o tradicional Banco
BBM busca, a cada ano, promover talentos e estão sempre a procura de alunos que
saibam enfrentar desafios. O banco ainda ressalta que
 Pesquisa Quantitativa e BI: Para estudantes de Engenharia, Matemática ou
Computação com previsão de formatura a partir de Dez/2017. O estagiário será
responsável por atividades como: Suporte ao Comitê de Crédito, utilizando ferramentas
quantitativas no processo de avaliação de cada operação proposta, complementando a
análise qualitativa das empresas.
 TI: Oportunidade de atuar no competitivo mercado financeiro, em contato direto com
todas as áreas de negócio. Entre as atividades, destacamse a atuação com modelagem
de dados e administração de Banco de Dados, além de estudo e implementação de
novas tendências tecnológicas na instituição.
 Controle de Crédito Corporativo: Estudantes de Engenharia de Computação,
Elétrica, Eletrônica e de Controle de Automação com previsão de formatura a partir de
Dez/2017. Entre as atividades, destacamse a criação de bases de dados para
consolidar os dados da carteira de crédito, criação de rotinas de automatização de

controle de garantias, utilizando ferramentas como VB6, VB.NET, VBA, Access e SQL
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Server.
 Controle de banco: Para esta vaga é necessário Excelente desempenho acadêmico,
desejável conhecimento em programação, Inglês avançado.Entre as atividades,
destacamse o controle de custódia para operações offshore, análise e conciliação de
caixa, controle de despesas administrativas, batimento de operações, controle de limites
e controle de formalização contratual
Os interessados devem cadastrar o currículo no site e candidatarse a vaga através do
link "oportunidades".

Congressos nas áreas da Engenharia
 Para submissão de artigos:
SIMEP Simpósio de Engenharia de Produção
Os trabalhos serão submetidos exclusivamente pelo sistema de submissão Even3,
impreterivelmente até às 23:59 (horário oficial de Brasília), do dia 05 de fevereiro de
2017.
COBEM 2017 24th ABCM International Congress of Mechanical Engineering
Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 31 de março de 2017.
ENEGEP  Encontro Nacional de Engenharia de Produção
Os trabalhos serão submetidos exclusivamente pelo sistema de submissão da ABEPRO,
impreterivelmente até às 23:59 (horário oficial de Brasília), do dia 4 de maio de 2017.
 Para participação no evento:
COBEF  IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação
Já houve a submissão e aprovação de resumos. A submissão do trabalho completo
vai até o dia 31 de Janeiro de 2017

Corpo Editorial:
Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica
e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
Professora Maria Alice Ferruccio da Rocha
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