PERÍODO: 11/10/2021 a 15/10/2021

ATENÇÃO: FALTAM 4 DIAS!!!

Muito conteúdo, oportunidades, mentoria e desenvolvimento.
Se liga nas empresas que já estão confirmadas:
Itaú Unibanco, Stone, MRV Engenharia, Smarthis,
Baker Hughes, BTC, Fluxo Consultoria,
Visagio, Across, Clarke Modet, ILOS e CIEE
Sigam, curtam e compartilhem as nossas redes sociais:

Clique AQUI

Clique AQUI

Clique AQUI

Clique AQUI

Acesse a landing page do evento e faça já o seu pré-registro clicando AQUI.
ATENÇÃO: Para mais informações sobre procedimentos para ESTÁGIO, clique Aqui

AVISO: EXCEPCIONALMENTE SÓ EXIBIREMOS, NESTE BOLETIM, AS
OPORTUNIDADES COM PRAZO DE INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 18/10/2021.
TODAS AS DEMAIS OPORTUNIDADES VOCÊS PODERÃO CONHECÊ-LAS
ACESSANDO O PAINEL DE VAGAS DA 2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS
E OPORTUNIDADES DA POLITÉCNICA-UFRJ.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Banco BOCOM BBM
Summer Job 2022
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Sobre o programa:
• O objetivo do programa é proporcionar aos alunos com excelência no desempenho acadêmico a
oportunidade de adquirir conhecimentos profissionais, através da experiência, nas diversas áreas
estratégicas do Banco;
• Serão admitidos jovens de todas as partes do país, possibilitando maior troca de experiências;
• Formaremos times multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos, com suporte direto
dos mentores;
• Os participantes podem considerar a possibilidade de contratação para estágio, ao final do
programa. Temos vagas abertas em diversas áreas do Banco;
• Período do Programa: Janeiro e Fevereiro de 2022.
Benefícios:
▪ Bolsa-auxílio: R$ 2.000,21
▪ Vale-Refeição
▪ Seguro de Vida
Local do Estágio: Teremos a possibilidade de realizar o programa no modelo híbrido, com o
onboarding presencial.
✅ Os interessados devem cadastrar o currículo no site: www.bocombbm.com.br e candidatar-se
à vaga “Programa Summer Job 2022”. É importante inscrever-se diretamente na vaga, para
participar do processo seletivo.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Tecnologia da Informação – Infraestrutura
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Perfil:
• Estudantes de Engenharia, Redes de Computadores ou Ciência da Computação;
• Inglês avançado;
• Previsão de formatura: a partir de Dezembro/2022;
• Conhecimentos em: Desejável conhecimento em linguagens de Programação.
Atividades:
• Atuar com projetos de infraestrutura de TI (desenvolvimento, implantação e acompanhamento);
• Provisionar Plataformas de Infraestrutura como código;
• Pesquisar e identificar novas soluções e tecnologias aplicáveis ao ambiente da empresa.

Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Tecnologia da Informação - DevOps
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Perfil:
• Estudantes de Engenharia, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação;
• Previsão de formatura: a partir de dez/2022;
• Inglês avançado;
• Linguagem de Programação.
Atividades:
• Fazer parte do time Devops do BOCOM BBM, alavancando ferramentas como TFS,
Docker, Kubernetes, SonarQube e Ansible para agilizar o ciclo de desenvolvimento e entrega
de software;
• Atuar na gestão de um parque diverso de base de dados, que inclui sistemas tradicionais
(SQL Server e Oracle), colunares (Vertica) e NoSQL (ElasticSearch);
• Desenvolver e administrar soluções de IaaS, PaaS e SaaS em cloud (AWS e Azure);
• Utilizar ferramentas de analytics, como o Splunk, para dar inteligência ao monitoramento do
ambiente lógico e físico, tanto interno quanto na nuvem.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Segurança da Informação
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Perfil:
• Estudantes de Engenharia, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação;
• Inglês avançado;
• Previsão de formatura: a partir de Dezembro/2023;
• Conhecimentos em: Desejável conhecimento em Administração de Sistemas Operacional.
Atividades:
• Atuar apoiando os times de segurança: Blue Team e Red Team;
• Utilizar as ferramentas de segurança e monitoração da infraestrutura;
• Automatizar os processos de segurança.
Benefícios (das três oportunidades):
• Bolsa-auxílio: R$ 2.000,21;
• Vale-Refeição;
• Vale-Transporte;
• Seguro de Vida;
• Bonificação Semestral;
• Gympass.
✅ Interessados em quaisquer dessas vagas devem cadastrar o CV
www.bocombbm.com.br e candidatar-se à vaga através do link “Oportunidades”.

no

site:

****************************************************

Empresa: Zé
Agente integrador: Eureca
Programa ZÉstagio 2022
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
O Zé é uma empresa brasileira de tecnologia já consolidada como maior delivery de bebidas do
mundo, presente em todos os estados do Brasil e crescendo muito em todas as
direções. O Programa ZÉstagio 2022 - Exclusivo para pessoas negras é uma porta de entrada
para começar a estagiar em uma empresa bem legal, com um ambiente seguro e inclusivo para as
pessoas se desenvolverem. Todo o processo de seleção será online. As vagas são para as áreas
de: Dados, Marketing, Design, Pessoas, Engenharia de Software, Operações, Produto, Comercial
e Financeiro. Não é necessário estar em um curso relacionado às áreas.
Perfil:
• Ser uma pessoa negra (preta ou parda);
• Ser de qualquer curso (bacharel, licenciatura, tecnólogo ou curso técnico);
• Ter 18 anos ou mais;
• Ter disponibilidade para, eventualmente e quando for seguro, trabalhar em São Paulo;
• Formação entre 12/2022 e 12/2023;
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Wood Mackenzie
Vaga: Estagiário – Latin America Power Markets
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Role purpose
The primary objective is to assist in the development of and/or analytics of the power markets for
Latin America. This will include collecting data and research material, processing, formatting
and drafting parts of our analysis reports. The power intern may also be asked to help with
various data requests from clients and other internal stakeholders. He/she may also undertake a
range of ad-hoc activities to assist in the internal development of power market analysis and the
execution of our research activities.
Required Qualifications:
• Candidate must be in the last two years of Engineering, Mathematics, Economics or Computer
Science;
• Intermediate to Advanced MS Excel;
• Knowledge of Python;
• Knowledge of SQL is a plus;
• Knowledge of automatic data scrapping methods is a plus.
Competencies:
• Comfortable working with large datasets in Excel and able to extract findings from such data;
• Strong numeracy skills;
• Problem solving / analytical / critical thinking skills;
• Self-motivated and accountable;

• Able to plan and execute his/her own work in order to achieve the goals set by her team leader
and colleagues;
• Command of English (required), Spanish knowledge is a plus;
Check the alignment of our databases with official figures from local sources, namely national
energy balances, energy regulatory agency reports, system and market operators, among others;
• Conduct secondary research and draft research briefs to assists our analysts in developing
power demand and distribution content;
• Draft portions of our written analysis based on the data and insights gathered through research.
Responsibilities:
• Develop mathematical solutions to improve our energy models;
• Gather power markets data from public sources and input it into our databases;
• Program and implement lite engineering and economic demand models in Excel and Python;
• Check the alignment of our databases with official figures from local sources, namely national
energy balances,
Benefits:
• Salary: competitive market rate + Life Insurance + Transport and food stipends.
Time Requirement:
• Expect the assignment to last approximately 12-18 months starting as soon as possible.
✅ Interessados realizam inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Charles River Capítal
Programa de Estágio 2021.2
Inscrições Abertas até: 16/10/2021 (ATENÇÃO)
Fundada em 2011, a Charles River Capital é uma gestora de recursos independente focada na
gestão de fundos de renda variável, fundamentada na filosofia de investimento em valor (value
investing). Somos uma partnership meritocrática composta por profissionais de competências e
experiências sinérgicas, que valoriza o trabalho colaborativo e o debate aberto de ideias. Nosso
trabalho tem como princípios a busca constante por excelência, disciplina de processos e
profunda ética profissional.
Perfil:
• Curso: Engenharia, Economia, Matemática, Estatística, Administração, áreas correlatas e de
tecnologia;
• Previsão de Formatura entre 2022.2 e 2023.2;
• Excelente capacidade analítica;
• Proatividade, dedicação e resiliência;
• Boa comunicação escrita e oral;
• Facilidade de trabalhar em equipe;
• Diferenciais: Conhecimento avançado de Microsoft Excel; Experiência com linguagens de
Programação; Conhecimento do mercado financeiro; Inglês avançado.
✅ Interessados obtém mais informações clicando Aqui. Para se inscrever, preencher formulário
on-line clicando Aqui.
****************************************************

Empresa: Wolkswagen
Agente Integrador: Across
Global Champion Trainee Program 2022
Inscrições Abertas até: 17/10/2021 (ATENÇÃO)
Nosso programa permite que você ganhe uma intensa experiência em um ambiente multicultural
e internacional. Você irá se desenvolver pessoal e profissionalmente, descobrir seu potencial e
encontrar espaço e incentivo para colocar suas ideias em prática fazendo parte de nossos
projetos. Nossa prática é hands on: aprender fazendo em um negócio dinâmico e vencedor. Ao
longo do programa, que tem uma duração de 15 meses, o trainee ficará em uma das áreas de
negócio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende ou São Paulo.
Perfil:
• Superior concluído entre Junho/2016 Junho/2019;
• Áreas de formação: Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito e
Economia;
• Inglês fluente;
• Possibilidade de Mudança de Cidade/Estado;
• Espanhol avançado /fluente (diferencial);
• Alemão (diferencial);
• Pós-graduação completa ou em curso (diferencial);
• Vivência internacional e em empresa júnior (diferencial).
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui. Qualquer dúvida ou
problemas ao acessar, podem entrar em contato com o nosso suporte pelo email suporte@across.jobs.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE TRAINEE * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Azul Linhas Aéreas
Programa de Trainee da Azul Linhas Aéreas
Inscrições Abertas até: 18/10/2021 (ATENÇÃO)
✅ Interesados obtém mais informações e realizam inscrição clicando Aqui.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE EMPREGO * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Kongsberg Maritime do Brasil
Vaga: Suporte Técnico DP Assistente de Sistema
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Você está pronto para novos desafios?
Um Suporte Técnico DP Assistente de Sistema trabalhará principalmente com o software de
Posicionamento Dinâmico na entrega, após vendas e em situações de atualização nas versões
atuais e anteriores do KM System System Support DP Systems. A posição envolve viagens

extensas (mais de 100 dias por ano), planejadas e prontas para uso em comissionamento e
serviços.
✅ Interessados obtém a descrição completa da vaga e se inscreve clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Assistente Técnico de Serviço de Campo
Inscrições Abertas até: 15/10/2021 (ATENÇÃO)
Você está pronto para novos desafios?
Um assistente técnico de serviço de campo trabalhará principalmente com sistemas de referência
/ software de posicionamento dinâmico e hardware na entrega, após vendas e em situações de
atualização nas versões atuais e anteriores dos sistemas de serviço de campo da KM. A posição
envolve viagens extensas (mais de 100 dias por ano), planejadas e prontas para uso em
comissionamento e serviços.
✅ Interessados obtém a descrição completa da vaga e se inscreve clicando Aqui.
****************************************************

Para publicar oportunidades de estágio, trainee e emprego
nos nossos Boletins Semanais, encaminhe seu anúncio para:
dace@poli.ufrj.br

* * * * * * * FIM * * * * * * *

