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ATENÇÃO: Para mais informações sobre procedimentos para ESTÁGIO, clique Aqui
Obs: Contínuo* - a empresa não informou a data de término da chamada de recrutamento.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Baker Hughes
Programa de Estágio Baker Hughes
Inscrições Abertas até: 05/11/2021 (ATENÇÃO)
O Programa de Estágio da Baker Hughes proporciona oportunidade de aprendizagem e
desenvolvimento profissional, bem como acesso a treinamentos e workshops, networking e
eventos sociais, atividades de alcance comunitário e oportunidade de ser mentorado por
profissionais experientes. Além de ter contato com diversas áreas e diferentes líderes, o
estagiário da Baker Hughes carrega grande responsabilidade ao lidar com projetos reais, que
fazem a diferença na carreira.
Perfil:
• Cursos: Engenharias, Administração, Saúde, Segurança & Meio Ambiente e Finanças;
• Previsão de Formatura: Julho/2024 – Dezembro/2024;
• Locais de estágio: Rio de Janeiro (Niterói, Macaé); São Paulo (Campinas, Jandira).
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Equinor
Agente Integrador: Eureca
Programa de Estágio Equinor 2021
Inscrições Abertas até: 05/11/2021 (ATENÇÃO)

Nosso
Perfil:
• Graduação entre Julho/2023 e Dezembro/2023;
• Disponibilidade para estagiar de segunda à sexta, das 9h às 16h, com possibilidade de
flexibilização no horário;
• A posição é para atuar no nosso escritório na Glória, no Rio de Janeiro (o trabalho remoto é
aplicável somente temporariamente, dependendo das condições da pandemia na cidade e país).
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Instituição: Firjan
Programa de Estágio
Inscrições Abertas até: 09/11/2021 (ATENÇÃO)
O estágio é um momento especial na vida de qualquer estudante. Muito mais do que um processo
seletivo, é uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento. Por isso, nós da Firjan temos
como premissa proporcionar aos estagiários uma experiência consistente de aprendizado,
contribuindo diretamente com as competências técnicas e comportamentais determinantes em
suas carreiras.
O desenvolvimento do estagiário é a nossa meta!
As inscrições para o curso de Engenharia Produção encontram-se abertas.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Pipeway Engenharia
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: 12/11/2021 (ATENÇÃO)
Perfil:
• Estudante de engenharia eletrônica ou elétrica;
• Conhecimento ou interesse em: Projeto de circuitos eletrônicos, programação em Python,
SolidWorks, Raspberry Pi, uso de arduíno e sensores como Acelerômetro e Giroscópio,
conhecimento básico de instrumentos laboratoriais (multímetro, osciloscópio e fonte de
alimentação);
• Diferencial: Ter cursado técnico em eletrônica ou áreas afins.
Principais atividades:
• Auxiliar no desenvolvimento de projetos eletrônicos;
• P&D – Pesquisa e Desenvolvimento;
• Utilização de impressora 3D.
Benefícios:
• Bolsa auxílio + VR + VT.
• 6h – Flexível.
Local de Trabalho: São Cristóvão – RJ.

✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail rh@pipeway.com.
****************************************************
Empresa: Ori Capital
Programa de Estágio Ori Capital
Inscrições Abertas até: 15/11/2021
A Ori Capital é uma gestora dedicada exclusivamente a investimentos em Ações. Somos
apaixonados por empresas e negócios, e buscamos pessoas que compartilhem desse sentimento,
sejam curiosas, cultivem o hábito da leitura e gostem de debater ideias. O programa de estágio
tem como objetivo desenvolver indivíduos talentosos, através do job rotation entre duas áreas da
Ori.
CCR / Middle:
• Suporte à operação comercial da Ori, com atendimento aos clientes;
• Elaboração e envio de extratos e lâminas dos fundos;
• Atualização dos contratos de distribuição;
• Suporte ao distribuidor com cadastro / acompanhamento dos clientes.
Research:
• Elaboração de dashboards Power BI / Tableau com dados das companhias que ajudem a tomar
decisões;
• Análise de dados setorial;
• Levantamento de DRE, Balanço, fluxo de caixa e informações operacionais.
Perfil:
• Alunos do RJ de engenharia, administração, economia, engenharia e matemática, com previsão
de formatura a partir de 2022.2.
✅ Interessados devem enviar o CV para o e-mail contato@oricapital.com.br.
Site da Empresa: https://oricapital.com.br/
****************************************************
Empresa: Promon Engenharia
Programa de Estágio da Promon Engenharia
Inscrições Abertas até: 16/11/2021
Se liga na novidade: lançamos oficialmente o Programa de Estágio da Promon Engenharia!
Agora queremos convidar todos os alunos que cursam Engenharia para participar desta
experiência incomum!
Somos uma empresa brasileira que atua há mais de 60 anos, em mercados nacionais e
internacionais e desenvolvemos e gerenciamos projetos nos segmentos de energia, infraestrutura
e logística, mineração e metalurgia, química e petroquímica, manufatura e óleo e gás.
Nossa empresa possui valores que contribuem com a vida social e profissional de nossos
funcionários, visamos principalmente trazer ao estagiário muitas experiências e inclusão dentro
de cada projeto que atuamos. Temos como base de nosso trabalho o conhecimento.

Uma informação importante para você: nosso Programa de Estágio é a principal maneira
de contratação de profissionais e atualmente o nosso índice de efetivação é de 90%!
E aí? Vai ficar de fora dessa? Venha fazer parte da Promon Engenharia e estagiar em uma
empresa incomum!
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Instituição: BNDES
Agente Integrador: CIEE
Vaga: Estagiário na área de TI
Atenção: as contratações serão imediatas!
Perfil:
• Estudantes do 3º ao 6º período de Engenharias
afins a área.
• CR = ou superior a 6,0;
Benefícios:
• Carga horária de 04h - BA R$ 1.030,92;
• Carga horária de 06h - BA R$ 1.546,38;
• Aux. Transporte: R$ 231,96/mês - Se o estágio
for presencial;
• Aux. Refeição: R$ 34,59 /dia.
✅ Interessados devem acessar o portal do CIEE
para se candidatar.
****************************************************
Empresa: Bocom BBM
Vaga: Estagiário – Controles Internos
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes de Engenharia de Produção, Economia ou Administração de Empresas;
• Inglês avançado;
• Excel avançado;
• Previsão de formatura a partir de Julho/2023;
• Diferenciais: Conhecimento em Power BI; Ferramentas de modelagem de processos (Bizagi,
Visio).
Principais atividades:
• Elaborar e revisar os relatórios de processos, fluxogramas e matrizes de risco;
• Identificar oportunidades de melhorias e recomendar o aperfeiçoamento dos controles;
• Executar projetos de modelagem e automação de processos;

• Identificar, analisar, mensurar e recomendar tratamento aos riscos operacionais com o intuito
de diminuir impactos e/ou as perdas financeiras; e
• Auxiliar na propagação de boas práticas de governança corporativa, gestão de riscos e notação
de modelagem de Processos (BPMn).
Benefícios:
• Vale Refeição
• Vale Transporte
• Remuneração Variável Semestral
• Seguro de Vida
• Gympass
✅ Interessados devem cadastrar CV no site: www.bocombbm.com.br e candidatar-se à vaga
através do link: “Oportunidades”.
****************************************************
Empresa: Bahia Asset Management
Vaga: Estagiário em Análise de Empresas
Inscrições Abertas até: Contínuo*
O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros em fundos das categorias
Multimercados, Renda Variável, Renda Fixa e Previdência com foco em resultados de médio e
longo prazos. Nosso DNA é pesquisa.
Temos orgulho de investir constantemente em conhecimento e no desenvolvimento dos nossos
profissionais. Aplicamos nossa experiência acumulada, formando equipes motivadas a buscar
resultados positivos, visando a perenidade do negócio e o reconhecimento pelos investidores.
Perfil:
• Cursando Economia, Engenharias, Matemática Aplicada e áreas afins;
• Com previsão de formatura a partir de 12/2022;
• Com inglês a nível avançado.
• Diferencial: Interesse por leitura diversas e mercado de capitais; Participação em iniciativas
universitárias; Excel a nível avançado; Conhecimento em linguagens de programação, tais com
VBA, SQL, R, Python.
Objetivo:
• Atuar como suporte a área, desenvolvendo análises de empresas listadas em bolsas a serem
utilizadas como base para a tomada de decisão da área de gestão.
Principais atividades:
• Realizar análise fundamentalista de empresas listadas em bolsa (Valuation);
• Desenvolver modelos com projeções de resultados, balanço e fluxo de caixa;
• Desenvolver ferramentas de otimização e aperfeiçoamento de processos e projeções;
• Participar de calls e discussões, internas e externas, com perspectivas de cenários de empresas
e/ou setores e portfólio dos fundos.
Benefícios:
• Bolsa auxílio;
• Auxílio Refeição;

• Auxílio Transporte;
• Seguro de vida.
✅ Interessados enviar currículo e histórico escolar para: rh@bahiaasset.com.br
****************************************************
Empresa: SPX Capital
Vaga: Estagiário de Ações Brasil Multimercados
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A SPX é uma gestora de recursos que atua de forma global nos principais mercados financeiros
do mundo, com sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Londres e Nova York. Possui
cerca de R$ 50 bilhões sob gestão, distribuídos entre as cinco verticais de investimentos:
Multimercados, Ações, Crédito, Real Estate e Private Equity. Através de um modelo de
partnership e de uma cultura meritocrática, a SPX busca atrair, treinar e reter os melhores
profissionais do mercado.
Perfil:
• Graduando em Engenharias, Matemática ou Economia;
• Excelência acadêmica;
• Conhecimento de Python e Excel;
• Inglês Avançado;
• Formatura a partir de junho.2023.
Principais atividades:
• Suporte às atividades da mesa de operações;
• Envio de relatórios de posição e mercado;
• Desenvolvimento de projetos de tecnologia (Python / MySQL / Airflow).
✅ Interessados devem criar currículo online na página: http://www.spxcapital.com e candidatarse na vaga “Estagiário de Ações Brasil Multimercados”.
****************************************************
Agente Integrador: Super Estágios
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes de Engenharia de Produção entre o 4° e 7° período com disponibilidade de estágio
no período Manhã ou Tarde, com carga horária de 6 horas;
• Desempenhará as tarefas em regime de teletrabalho provisório até que a Dataprev determine o
retorno às atividades presenciais.
Principais atividades:
• Participação no desenvolvimento do Catálogo de Serviços, documentações padronizadas e
outras iniciativas relacionadas à DIOP WEB na Torre de Gestão da Qualidade da DIOP;
• Apoio no processo de acompanhamento de metas da DIOP;

• Apoio na confecção, coleta de dados, criação de painéis e controle dos indicadores da DIOP;
• Apoio na coleta de dados para o Relatório Gerencial mensal da DIOP;
• Apoio nas iniciativas de otimização por toda a divisão.
Benefícios:
• Bolsa auxílio de R$ 865.14 + VA + R$: de auxilio transporte no bairro Cosme Velho.
✅ Interessados devem se cadastrar no site da Super Estágios (clique Aqui) – Código da vaga:
126352.
****************************************************
Empresa: Petrec
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes a partir do 7o período da graduação;
• Gosto por lógica e por programação;
• Compromisso com prazos e metas;
• Diferenciais: Python, JS, Cloud;
• Carga Horária: 20h.
Principais atividades:
O estagiário irá colaborar com time de desenvolvimento para produção de aplicações web.
Procuramos estudantes de Engenharia Eletrônica, de Computação ou de Controle e Automação,
ou de Ciência da Computação. Horário flexível e temporariamente home office.
Local de trabalho: Home office temporariamente. A empresa situa-se no Parque Tecnológico
da Ilha do Fundão.
✅ Interessados devem enviar CV e previsão de formatura para vagas@petrec.com.br com o
assunto “Vaga Desenvolvedor”.
****************************************************
Empresa: APSIS
Vaga: Estágio em Avaliação de Imóveis
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes de Engenharia Civil ou Arquitetura;
• Previsão de formatura entre dez/22 e dez/23;
• Conhecimento no pacote office.
Principais atividades:
• Auxiliar na elaboração de laudos técnicos de avaliação de imóveis urbanos e rurais com as
principais atividades;
• Análise de documentação de propriedades;
• Pesquisas de Mercado no setor imobiliário;

• Vistoria de imóveis;
• Elaboração de documentação fotográfica;
• Cálculos avaliatórios através das normas técnicas vigentes para avaliação de bens.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estágio em Estratégia de Negócios
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes de Engenharia Civil ou Arquitetura;
• Estudantes de Engenharia de Produção, Administração ou Marketing;
• Previsão de formatura entre dez/22 e dez/23;
• Conhecimento no pacote office.
Principais atividades:
• Gestão e controle de cadastro do banco de dados;
• Suporte em tarefas administrativas;
• Suporte na elaboração de relatórios simples de estudos de Mercado;
• Suporte às áreas Técnica e Comercial.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail jovenstalentos@apsis.com.br com o nome da
vaga no assunto.
****************************************************
Empresa: DNV
Vaga: Estagiário de Assessoria Técnica
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A DNV é a especialista independente em garantia e gerenciamento de risco, operando em mais
de 100 países. Por meio de nossa ampla experiência e profundo conhecimento, avançamos em
segurança e desempenho sustentável, estabelecemos benchmarks do setor e inspiramos e
inventamos soluções.
Oferecemos garantia para toda a cadeia de valor de energia por meio de nossos serviços de
consultoria, monitoramento, verificação e certificação. Como o principal recurso mundial de
especialistas em energia independentes e consultores técnicos, ajudamos as indústrias e governos
a navegar nas muitas transições complexas e inter-relacionadas que ocorrem global e
regionalmente no setor de energia. Estamos comprometidos em cumprir os objetivos do Acordo
de Paris e apoiar todas as partes interessadas a fazer uma transição mais rápida para um sistema
de energia profundamente descarbonizado.
Perfil:
• Cursando Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenheiro Civil
com graduação prevista para dezembro de 2023 ou posterior;
• Fluente em inglês;
• O espanhol é desejável;

• Nativo em português;
• Conhecimento ANSYS / ABAQUS é desejável;
• Habilidades com VBA / Excel / Power BI também são desejáveis;
• Conhecimento de Linguagens de Programação de Computadores é desejável;
• Disponibilidade para trabalhar no mínimo 20 horas semanais;
• O candidato bem sucedido deve ter / ser: Boa comunicação verbal e escrita, Espírito de equipe,
Responsável, Atenção aos detalhes e Empenhado.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: SolarCorp
Vaga: Estáiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando do 6º ao 8º período de Engenharia Elétrica;
• Conhecimento em AutoCad (desejável);
• Conhecimento em Heliscope e PVsyst (diferencial);
• Horário flexível de 20 a 30 horas semanais.
Principais atividades:
• Desenvolvimento de projetos de Geração Distribuída;
• Compra de equipamentos;
• Participação de reuniões técnicas;
• Visita às instalações.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail rh@solarcorp.com.br.
****************************************************
Empresa: Conéctar
Vaga: Estagiário – Área Comercial
Inscrições Abertas até: 20/12/2021
Somos a startup Conéctar, um Marketplace especializado em hortifruti para restaurantes,
distribuidores e produtores. ós já fomos acelerados pelo Programa Lemonade, um dos 100
selecionados pelo Youth Ag Summit da Bayer e uma das 10 startups brasileiras apoiadas pela
USP e Samsung em seu programa de mentoria. Atualmente estamos sediados no Hub de
Empreendedorismo e Inovação do Ibmec RJ.
Começamos nossas operações há 1 ano e estamos crescendo rápido. Por isso, procuramos um(a)
estagiário(a) para área comercial da nossa equipe.
Perfil:
• Ter disponibilidade para trabalho remoto e presencial em tempo integral ou meio período;
• Desejo de construir uma empresa focada em impacto social;
• Ser proativo(a), saber resolver problemas e ter interesse por soluções tecnológicas;

• Boa comunicação, para lidar com restaurantes e fornecedores;
• Disponiilidade para visitar restaurantes/fornecedores;
• Experiência com Startup ou empreendedorismo (diferencial);
• Conhecimento de pacote Office e Excel (diferencial).
Descrição das Atividades:
• Suporte na venda de nossa solução para restaurantes e fornecedores de Hortifruti;
• Comunicação com clientes e fornecedores;
• Gestão de leads/clientes;
• Participar na automação de processos operacionais com tecnologia e inovação.;
✅
Interessados devem
enviar CV e uma Carta
contato@conectarhortifruti.com.br.
Site da Empresa: https://www.conectarhortifruti.com.br/

de

Motivação

para:

****************************************************
Empresa: GoLive Tech
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: 31/12/2021
Se você gosta muito de tecnologia e marketing, possui forte dedicação, espírito empreendedor e
deseja inovar em um ambiente de consultoria de tecnologia, essa é sua grande chance!
Venha para uma das Startups que mais inova em automação, robotização de processos e
inteligência artificial!
Somos líderes nacionais em RaaS - Robotização de Processos como Serviço e
parceiros das principais plataformas de RPA & IA do mundo.
Buscamos:
• Alunos dos cursos de Engenharia, Ciência
da Computação, Sistemas ou Administração
a partir do 6º período;
• Autodidata;
• Espírito empreendedor;
• Gosta muito de tecnologia e de programar;
• Bom aluno com bom CRA.
Diferenciais:
• Possuir alguma base em programação:
VBA e C#;
• Conhecimento básico em Aplicações
Office;
• Possuir alguma base em Business
Intelligence.
Características da Vaga:

• Bolsa de R$ 1.500 a R$ 2.000;
• 20 horas semanais;
• Possibilidade de participação nos lucros;
• Remuneração adicional por ministrar treinamentos;
• Totalmente home office;
• Possibilidade de crescimento acelerado e de sociedade.
✅ Interessados devem enviar CV mais atual para o e-mail: rh@golivetech.com.br com o título
“GoLiveTech – Estágio – [Nome e Sobrenome]”.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Buscamos:
• Alunos de qualquer curso a partir do 6º
período;
• Autodidata;
• Espírito empreendedor;
• Gosta muito de tecnologia e de marketing;
• Bom aluno com bom CRA.

Características da Vaga:
• Bolsa de R$ 700 a R$ 1.000;
• 20 horas semanais;
• Possibilidade de participação nos lucros;
• Possibilidade de crescimento acelerado.

Conhecimentos e Atividades:
• Gestão de redes sociais e impulsionamentos
• Construção de conteúdo
• Experiência e bom design para auxiliar no
desenvolvimento de posts e edições
• Gestão de e-mail marketing
• Produção de relatórios e métricas de
acompanhamento
• Experiência com marketing de tecnologia
será um diferencial

✅ Interessados devem enviar CV mais atual para o e-mail: rh@golivetech.com.br com o título
“GoLiveTech – Estágio – [Nome e Sobrenome]”.
Site da empresa: https://golivetech.com.br/
****************************************************
Empresa: Virtual 360
Processo Seletivo de Customer Success
Inscrições Abertas até: Contínuo*

Habilitar as empresas a pagarem suas contas sem burocracia é a nossa missão! Facilitamos o dia
a dia dos nossos clientes e de seus fornecedores, através de um portal dinâmico de recebimento
fiscal, vencedor do prêmio Confeb de melhor solução tributária.
Aqui na V360, reunimos gente inspiradora com vontade de construir algo grandioso que melhore
a vida das pessoas. Todos temos um sonho em comum e cada um de nós é igualmente
responsável por torná-lo realidade. Portanto, cultivamos um ambiente de trabalho que preza pela
autonomia, responsabilidade e que desenvolve gente. Crescemos em ritmo acelerado, sempre
pelo caminho certo, com qualidade e escalabilidade.
Somos uma startup do grupo Visagio, consultoria líder em desenvolvimento de pessoas no
Brasil.
#SomosV360.
Perfil:
• Estar cursando faculdade em algum dos seguintes cursos: Engenharias, Administração,
Economia ou cursos correlatos;
• Ter visão de processos, pensamento estruturado, capacidade analítica e de comunicação;
• Curtir muito tecnologia, ter costume de usar produtos de startups e nos auxiliar a evoluir nosso
produto;
• Gostar de ambientes ágeis, colaborativos, não-hierárquicos, dinâmicos, desafiadores e com
curvas de aprendizado aceleradas. Buscamos cofundadores!
Benefícios:
• Remuneração R$ 2.000,00 até R$ 2.500,00;
• Mentoria e Plano de Carreira;
• Mais de 1000 horas de cursos online na Univisagio;
• Horário flexível;
• Trabalho será remoto, mas temos base em RJ e SP;
• Autonomia, aprendizado e trocas constantes.
✅ Interessados obtém mais informações e se candidatam clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Sondotécnica
Vaga: Estagiário de Engenharia Civil/Ambiental – Área de Hidrologia e Drenagem
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando a partir do 5º período;
• Preferencialmente ter disponibilidade para estágio de 6 horas diárias;
• Estar cursando ou pretender cursar ênfase de Recursos Hídricos e Meio Ambiente / Eng.
Ambiental;
• Carga horária: 6 horas.
Principais atividades:
• Apoio nos projetos de Hidrologia e Drenagem;
• Produção de Relatórios Hidrológicos, Memórias de cálculo de drenagem, Desenhos técnicos e
Modelos BIM;

• Trabalho de escritório com Softwares GIS, CAD e BIM.
Benefícios:
• Remuneração de R$ 1.300,00 + Auxílio Saúde + Ticket (R$32,00 por dia) + Vale Transporte.
✅ Interessados devem enviar o CV para o e-mail rodrigo.goncalves@sondotecnica.com.br com
assunto: "Vaga Estágio Engenharia Civil Drenagem".
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário de Engenharia de Produção
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando a partir do 5º período;
• Ter disponibilidade de estágio de 6 horas de estágio, por no mínimo 1 ano;
• Conhecimentos excel avançado (planilhas, tabelas dinâmicas, etc.) e Ms Project.
Principais atividades:
• Apoio os processos de planejamento, monitoramento e custos dos projetos;
• Apoio propostas comerciais de engenharia e projetos.
• Carga Horária: 6 horas
• Home Office, podendo ter retorno presencial ou híbrido depois de tomar a segunda dose da
vacina.
Benefícios:
• Remuneração: R$ 1.300,00.
• Plano de Saude, Ticket (32,00 por dia), Vale Transporte e Seguro de Vida em Grupo.
Local de Trabalho: Botafogo – Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail rh@sondotecnica.com.br com assunto “Vaga
Estágio Engenharia de Produção”.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário de Engenharia Civil
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando a partir do 5º período;
• Ter disponibilidade de estágio de 6 horas de estágio, por no mínimo 1 ano;
• Conhecimentos excel avançado (planilhas, tabelas dinâmicas, etc.), AutoCad, Civil 3D.
Principais atividades:
• Apoio nos projetos de geotecnia – acompanhamento de investigações e ensaios, interpretação
de investigações, dimensionamentos em geral, relatórios;
• Apoio os processos de planejamento, monitoramento e custos dos projetos;
• Carga Horária: 6 horas
• Home Office, podendo ter retorno presencial ou híbrido depois de tomar a segunda dose da
vacina.

Benefícios:
• Remuneração: R$ 1.300,00.
• Plano de Saude, Ticket (32,00 por dia), Vale Transporte e Seguro de Vida em Grupo.
Local de Trabalho: Botafogo – Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail rh@sondotecnica.com.br com assunto “Vaga
Estágio Engenharia Civil Geotecnia”.
Site da empresa: https://www.sondotecnica.com.br/
****************************************************
Empresa: KPMG
Agente Integrador: Cia de Talentos
Programa de Jovens Talentos KPMG – Auditoria, Impostos, Tecnologia ou
Consultoria
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Nosso Programa JOVENS TALENTOS KPMG capacita profissionais nas mais diversas áreas de
negócios, voltados para o universo de auditoria, consultoria, tecnologia e impostos. Investir
tempo, energia e recursos significativos é crucial para seu desenvolvimento e por isso, nós o
queremos na KPMG.
Perfil:
• Graduação em cursos de bacharelado (de dezembro/2019 a dezembro/2024)*;
*Exceto tecnologia – consideremos tecnólogos
• Inglês Avançado.
Benefícios:
• Assistência odontológica e médica;
• Benefício academia;
• Benefício farmácia;
 Seguro de vida;
 KPMG Prev;
 Vale transporte;
 Vale alimentação;
 Vale refeição;
 Auxílio creche;
 Incentivo a Idiomas – EF English Live Premium;
 Incentivo a Graduação*.
*Subsídio do órgão de classe
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando nos links a seguir:
Auditoria: clique Aqui
Impostos: clique Aqui
Tecnologia: clique Aqui
Consultoria: clique Aqui
****************************************************

Empresa: Milenio Capital
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Milenio é uma gestora de recursos focada na originação, estruturação, financiamento e gestão
de produtos de crédito, com ênfase na redução da distância entre empresas e investidores. Nossa
missão é unir o melhor do crédito com tecnologia. A empresa conta com um time de +30
colaboradores, sendo liderada por sócios com profundo conhecimento no mercado de crédito e
tecnologia.
Vaga: Estagiário de Controle e Risco
Perfil:
• Analítico: capacidade de analisar as informações dos relatórios elaborados e apontar questões
relevantes aos gestores;
• Proativo: capacidade de identificar e sugerir melhorias nos processos e controles da gestora;
• Cursando Engenharia de Produção, Economia e cursos afins;
• Com formatura prevista para daqui a 1 ano ou mais;
• Domínio de Excel;
• Desejável domínio de Microsoft Power BI, VBA e/ou Python.
Principais atividades:
• Elaboração de relatórios diários, semanais e mensais dos fundos sob gestão (controles de risco,
conferências de carteiras, controles de enquadramento, controles de liquidez, acompanhamento
de performance, entre outros);
• Operacionalização das movimentações de caixa dos fundos;
• Melhorias e automatização dos controles e processos internos da área.
✅ Interessados devem enviar CV, histórico acadêmico e tabela de horários da faculdade para o
e-mail: rh@milenio.capital.
****************************************************
Empresa: Lapagesse Engenharia
Vaga: Estágio – Cálculo Estrutural
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando Engenharia Civil do 6º ao 8º período;
• Ter interesse pela área de estruturas;
• Experiência em softwares CAD;
• Conhecimento em BIM será diferencial.
Principais atividades:
• Desenvolvimento de projetos estruturais em concreto armado, estrutura metálica e alvenaria
estrutural;
• Projetos de formas;
• Projetos de armações;
• Elaboração de laudos técnicos;

• Visitas às obras;
• Participações de reuniões técnicas multidisciplinares.
Benefício:
• Bolsa R$ 1.000,00 (estágio com horário flexível de 20 a 30 horas semanais) + Alimenbtação +
Passagem.
Local de Trabalho: Centro – RJ (Presencial).
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail: contato@lapagesseengenharia.com.br.
****************************************************
Empresa: TIPLAN – Tecnologia em Sistemas de Informação
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Empresa prestadora de serviços de consultoria e desenvolvimento de sistemas na área de
tecnologia da informação.
Vaga: Estagiário de Testes de Softwares
Perfil:
• O profissional precisa ser pró-ativo, atuante e possuir boa capacidade de relacionamento;
• Diferencial: Familiaridade com plataforma XUnit;
• Outros conhecimentos: Inglês (fluência em leitura técnica);
• Graduando em Engenharias, Ciência da Computação, Informática ou afins.
Atividades:
• Oportunidade de aprendizado de testes em produtos Web e Desktop e de desenvolver códigos
para automação de testes para sistemas web, que garantem qualidade de softwares.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Infraestrutura de Computadores
Perfil:
• O profissional precisa ser pró-ativo, atuante e possuir boa capacidade de relacionamento;
• Diferencial: Conhecimento em administração de servidores Linux e Windows; Capacidade de
trabalhar em equipe; Conhecimentos em virtualização; Conhecimentos em redes e regras de
firewall; interesse por novas tecnologias da área;
• Outros conhecimentos: Inglês (fluência em leitura técnica);
• Graduando em Engenharias, Ciência da Computação, Informática ou afins.
Atividades:
• Oportunidade de aprendizado de Suporte da manutenção de computadores; Instalação e suporte
à utilização de softwares; Atendimento e suporte ao usuário; Monitoramento de servidores.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Banco de Dados
Perfil:
• O profissional precisa ser pró-ativo, atuante e possuir boa capacidade de relacionamento;

• Diferencial: Conhecimentos básicos em Transact-SQL e Microsoft SQL Server;
• Outros conhecimentos: Inglês (fluência em leitura técnica);
• Graduando em Engenharias, Ciência da Computação, Informática ou afins.
Atividades:
• Participação em equipe de Banco de Dados, tendo a possibilidade de acompanhar e participar
de todo o processo de desenvolvimento;
• Auxiliar a equipe de banco de dados nas seguintes atividades:
- Criação e manutenção da estrutura de dados (bancos, tabelas, etc);
- Criação e manutenção de estruturas lógicas (funções, procedimentos, jobs, etc);
- Desenvolvimentos de novos módulos;
- Auxílio a equipe de desenvolvimento.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Desenvolvimento
Perfil:
• O profissional precisa ser pró-ativo, atuante e possuir boa capacidade de relacionamento;
• Diferencial: Familiaridade com C# e Entity Framework;
• Outros conhecimentos: Inglês (fluência em leitura técnica);
• Graduando em Engenharias, Ciência da Computação, Informática ou afins.
Atividades:
• Oportunidade de aprendizado no desenvolvimento de aplicações na plataforma Microsoft
.NET, em especial em C# e Entity Framework.
Benefícios (comum a todas as vagas):
• Bolsa auxílio 1.500,00 (20h semanais, presencial) + Plano de Saúde + Vale Refeição
(R$470,00) + Vale transporte.
Local de Trabalho: Rio de Janeiro (Centro). Início imediato.
✅ Interessados em qualquer uma dessas quatro oportunidades devem enviar o CV para o email: rh@tiplan.com.br destacando no assunto o nome da vaga para a qual deseja se candidatar.
****************************************************
Empresa: Enauta Energia S.A.
Vaga: Estagiário - Engenharia de Petróleo (Gerência Geral de Reservatório Elevação e Garantia de Escoamento)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Construímos e preservamos um ambiente de trabalho livre de preconceitos e qualquer tipo de
discriminação. Oferecemos a todos condições igualitárias para o acesso a oportunidades de
contratação, remuneração e desenvolvimento profissional. Promovemos a diversidade de gênero,
racial e de orientação sexual (LGBTQIA+) na gestão de pessoas, respeitando as diferenças
individuais, culturais e garantindo a liberdade de expressão e de opinião.
Perfil:
• Cursando: Engenharia de Petróleo e ter cursado a disciplina de Elevação e Escoamento;

• Data de formatura: Dezembro/2022 ou posterior;
• Idiomas: inglês avançado;
• Domínio do Pacote Office.
Principais atividades:
• Elaborar de estudos de elevação e garantia de escoamento;
• Analisar os dados de elevação e garantia de escoamento de campos em produção e, se
necessário, propor correções visando otimizar a produção;
• Elaborar procedimentos de garantia de escoamento de campos de petróleo;
• Participar de atividades conjuntas com a disciplina de Engenharia de Reservatórios;
• Elaborar relatórios técnicos.
Benefícios:
• Bolsa auxílio compatível com o mercado.
Local de Trabalho: Rio de Janeiro, Centro da Cidade.
✅ Interessados devem enviar CV para: rh@enauta.com.br / Assunto: Estágio – Engenharia de
Petróleo (Gerência Geral de Reservatório - Elevação e Garantia de Escoamento).
Site da Empresa: https://www.enauta.com.br/
****************************************************
Empresa: Quartic
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Oportunidade para estagiar na Quartic (website) em projetos de P&A, análise de risco de
integridade de poços em produção e no follow-up operacional das atividades de um campo de
petróleo offshore.
Tudo isso envolve conhecimento de técnicas de perfuração, completação e intervenção em
poços. Há também demandas na área de subsea com outros sócios, então o estagiário teria uma
certa flexibilidade para transitar entre essas áreas. A empresa está buscando uma expansão para o
setor de carbon capture and storage também, um tema que motiva bastante as pessoas
ultimamente.
Perfil:
• Background sólido em engenharia;
• Excelente comunicação em português e em inglês (fundamental dado que os clientes são, em
sua maioria, IOCs);
• Boa capacidade de organização e síntese de ideias;
• Estágio de 30h – o contrato é de no mínimo 6 meses (nossa intenção é renovar por mais
tempo).
Benefícios:
• Salário de 1400 BRL/mês;
• 200 reais mensais de ajuda de custo, para suporte com os custos extras relativos ao home office
(internet, conta de luz, etc);
• Plano de saúde;
• Seguro de vida;

• Bônus semestral condicionado à performance;
• Trabalho 100% remote.
✅ Interessados devem enviar o CV para o e-mail: leo@quartic-advisory.com.
****************************************************
Empresa: Ortec Logística América Latina
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• A partir do 4º periodo de qualquer exata ou se o aluno tiver conhecimento, facilidade ou
interesse nas linguagens de SQL, XSL, c#, Phyton e Json;
• Ingles é um diferencial.
Principais atividades:
• 100% Home office, trabalhando diretamente com o time de implementacao do software
customizado para cada cliente. Auxilio em apresentacoes, verificacoes de codigos de
processamento e base de dados.
Benefícios:
• Bolsa estágio + Alimentação.
Local de trabalho: Home office, mas o escritório fica no Flamengo.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail bruna.moscoso@ortec.com .
****************************************************
Empresa: PSR
Vagas: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A PSR oferece soluções tecnológicas e consultoria nos setores de energia elétrica e gás natural
(E&G) em diversos países desde 1987.
Principais áreas de atuação:
• ESTUDOS ECONÔMICOS- FINANCEIROS, REGULATÓRIOS INTEGRADOS
- Análise de investimento em projetos de E&G e interconexões regionais; Avaliação de ativos
multi-empresariais, multi-commodity e multinacionais; Planejamento da expansão geraçãotransmissão; Reestruturação de mercado/regulação de E&G; Consultoria estratégica para
investidores e fundos de investimento.
• DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
- Ferramentas comerciais desenvolvidas pela PSR são utilizados em mais de 60 países;
Aplicações de métodos numéricos, machine learning e data science no setor elétrico;
Desenvolvimento de interfaces gráficas e métodos de big data em cloud computing.
Perfil desejado:
Na PSR há vagas disponíveis para estudantes de diversas áreas, com requisitos e perfis variados.

· Tecnologia de Informação:
- Manutenção de infraestrutura
básica on premise e cloud
computing (AWS);
- Desenvolvimento de Frontend:
HTML5, CSS4 e JavaScript
(Jquery);
- Desenvolvimento Backend na
plataforma .Net: WebApi, C#,
ASP.Net MVC;
- Big Data: MongoDB, Cassandra,
Spark.

· Estudos de Consultoria:
- Participação na elaboração de estudos
regulatórios e de avaliação econômicofinanceira de ativos de energia elétrica no
Brasil e globalmente.
- Estudos elétricos e regulatórios nos
segmentos de transmissão
e distribuição de energia.
- Transição energética, descarbonização,
integração de fontes renováveis e
distribuidoras do futuro.
- Elaboração de relatórios, apresentações,
análise de consistência de dados e
interpretação de resultados.

· Modelagem Matemática:
- Pesquisa e desenvolvimento
de
metódos
matemáticos
aplicados ao setor elétrico;
Desenvolvimento
e
implementação de algoritmos;
- Aplicação de técnicas de
otimização, machine learning,
data science e estatística;
- Linguagens utilizadas: Julia,
Python, R, C++, Fortran.

Características importantes:
- Perfil analítico e proativo;
- Domínio de inglês. Espanhol será diferencial;
- Excelente desempenho acadêmico;
- Estudantes a partir do 4o período com formatura prevista para a partir de 2021.
Benefícios:
- Bolsa-estágio: remuneração e benefícios de acordo com a carga horária.
✅ Interessados obtém mais informações pelo e-mail estágio@psr-inc.com e efetivam inscrição
clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Lojas Americanas
Programa de Estágio em Loja
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Esse Programa é uma das mais importantes portas de entrada da Companhia e tem como objetivo
preparar nossos talentos para assumirem uma posição gerencial em curto espaço de tempo.
Perfil:
- Estudantes de Engenharia com previsão de formatura de Dezembro de 2021 até Julho de 2022;
- Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais flexíveis, de segunda-feira à sábado.
Local de Trabalho: vagas em todo o Brasil.
✅ Interessados obtém mais informações e efetiva inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Tracel
Vaga: Estágio
Inscrições Abertas até: Contínuo*

Indústria nacional de base tecnológica que une desenvolvimento técnico-científico de alto nível
com infraestrutura para atender diversas aplicações do setor elétrico e industrial. Venha fazer
ciência e inovação na prática!
Perfil:
- Engenharia Elétrica, de Controle e Automação ou de Computação e Informação;
- Desenvolvimento/manutenção de software para equipamentos, banco de dados e páginas web;
- Diferenciais: Conhecimentos em sistemas SCADA, banco de dados, desenvolvimento de
interfaces de software com Java, Eclipse, Python, etc, e desenvolvimento web com HTML, CSS
e PHP; experiência anterior em desenvolvimento de circuitos, programação de
microcontroladores (PIC, Atmega, ESP8266 etc.).
Benefícios:
- Remuneração inicial: R$ 900,00; bolsa para ajudar no deslocamento: R$ 350,00; horário
flexível, equivalente a 4hs por dia.
Local de Trabalho: Xerém.
✅ Interessados devem enviar currículo para carreiras@tracel.com.br com o assunto "Estágio de
Programador".
Site da Empresa: www.tracel.com.br
****************************************************
Empresa: Julius Bär (Family Office)
Vagas: Estágio Estratégia de Investimentos – Crédito Internacional
Estágio Business Intelligence & Planning
Estágio Estratégia de Investimentos - Investment Solutions
Estágio Operações - Abertura de Relacionamento
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Local de Trabalho: São Paulo.
✅ Interessados obtém mais informações e se candidatam clicando Aqui.
****************************************************
Instituição: BNDES
Agente Integrador: CIEE
Vaga: Estagiário (vaga para PcD)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes do 3º ao 7º período de Engenharia de Computação, Análise de Sistemas, Sistemas
de Informação ou Ciência da Computação;
• Carga de 6 horas diárias, de segunda a sexta.
Benefícios:
• Bolsa auxílio de R$ 1546,38 + VR + VT.

Local de trabalho: Centro.
✅ Interessados devem enviar CV e laudo médico para programapcd@cieerj.org.br com o
Assunto "Estágio – PcD479".
Mais uma oportunidade na mesma Instituição
Vaga: Estagiário (vaga para PcD)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes a partir do 3º período de Engenharias; Ciência da Computação ou afins;
• Horário: de segunda a sexta, 14h às 18h.
Benefícios:
• Bolsa auxílio de R$ 1546,38 + VR + Assistência Médica + VT.
Local de trabalho: Centro.
✅ Interessados devem enviar CV e laudo médico para programapcd@cieerj.org.br com o
Assunto "Estágio – PcD522".
****************************************************
Empresa: São Conrado Tech
Estágio Programação
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Alunos de Engenharia e Ciência da Computação;
• Oportunidade de trabalhar com clientes internacionais e aprender diversas tecnologias;
• Projetos full-stack envolvendo aplicativos web, backend, frontend, integrações e DevOps;
• Desejável conhecimento em Python, TypeScript, JavaScript, React e DockerOportuni.
Benefícios:
- Bolsa: R$ 2.000,00
- Horário 20h semanais flexível e 100% remoto
✅ Para se candidatar, envie um repositório público no GitHub com um bom Readme de um
projeto bacana que você já fez para marcos@cannabrava.co com o assunto "Vaga Estągio São
Conrado Tech".
****************************************************
Empresa: Eneva
Vaga: Estagiário de Novos Negócios
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:

• Estar cursando engenharia, economia, administração e áreas afins;
• Conhecimento e/ou experiência no setor elétrico brasileiro é um diferencial.
• Duração do estágio: 6 horas.
Principais atividades:
• Auxiliar a equipe no acompanhamento da implantação da estratégia da área de novos negócios,
apoiando assim a execução da estratégia corporativa e ambicioso plano de crescimento para os
próximos 5 anos (dobrar a capacidade contratada de geração de energia até 2023);
• Apoiar no monitoramento do andamento das iniciativas de crescimento da capacidade
contratada da companhia;
• Auxiliar na análise de novas oportunidades de negócios alinhadas com a estratégia de
crescimento;
• Auxiliar na elaboração de apresentações e relatórios para suporte à tomada de decisões;
• Apoiar no relacionamento com stakeholders interno e externos.
Benefícios:
• Bolsa + Vale Refeição + Assistência Médica e Odontológica + Seguro de Vida.
Local de trabalho: Botafogo, Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem cadastrar CV clicando Aqui.
Site da Empresa: https://eneva.com.br/
Contato: carolina.sampaio@eneva.com.br
****************************************************
Órgão: Coderte – Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do
Rio de Janeiro
Vaga: Estágio
Perfil:
• Estudantes das seguintes Engenharias: Produção, Civil*, Elétrica, Computação*, Naval* ou
Ambiental*.
(*) Necessidade imediata
Estágio: de janeiro a junho de 2022 – Inscrições abertas até 10/12/2021.
Estágio: de julho a dezembro de 2022 – Inscrições abertas entre 15/05/2022 a 15/06/2022.
✅ Interessados devem se inscrever entregando o CV diretamente no endereço da Coderte (Rua
Visconde de Inhaúma, 65, 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-007), ou
enviando (p/e-mail: vicepresidente@coderte.rj.gov.br ou WhatsApp: (21) 99908-2848) seus CV
detalhados, com todos as coordenadas e o Certificado (Declaração) da Universidade, atestando
que está cursando o último ano dos referidos cursos. Os selecionados serão chamados para
entrevista não presencial onde os detalhes serão focados.
****************************************************
Empresa: PHYGITALL
Inscrições Abertas até: Contínuo*

Vaga: Estágio em Eletrônica
Procuramos candidatos com sede por conhecimento para trabalhar com desenvolvimento de
dispositivos eletrônicos em loT, utilizando novas tecnologias wireless. Levamos em
consideração experiências ou cursos semelhantes. Oferecemos uma oportunidade de
desenvolvimento técnico e humano em um mercado novo e em franco crescimento. Ambiente
inovador, criativo e empreendedor.
Perfil:
• Estudantes na área de engenharia eletrônica/telecomunicações/automação que esteja cursando a
partir do 3o período com ou sem experiência em projetos de eletrônica e desenvolvimento de
firmware;
• Será um diferencial ter cursado o técnico em eletrônica ou áreas afins.
• O candidato precisa ter conhecimentos ou interesse em se aprimorar nas áreas de:
- Projeto de circuitos eletrônicos;
- desenvolvimento de placa PCB;
- Programação em Python;
- Programação C/C++ com experiência de uso em Arduino;
- Conhecimento básico de instrumentos laboratoriais (multímetros, osciloscópios);
- Inglês técnico.
Benefícios:
• Salário: Bolsa IT FAPERJ – R$ 420,00 – 20 horas semanais + VT ou possibilidade de
complementação de bolsa estágio de mais R$ 580,00 por mais 10 horas semanais Phygitall
(Totalizando R$1000 – 30 horas semanais).
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estágio Software
Procuramos candidatos que estudem engenharia, com garra e sede de conhecimento, para
trabalhar com desenvolvimento de dispositivos eletrônicos em IoT, utilizando novas tecnologias
wireless. O estagiário atuará junto com nosso time de engenheiros. Irá trabalhar com Back-End
de plataforma web, não é necessário ter experiência na área. Terá chance de aprender e se
desenvolver. Oferecemos uma oportunidade de desenvolvimento técnico e humano em um
mercado novo e em franco crescimento. Nosso ambiente é inovador, criativo e empreendedor.
Perfil:
• O candidato precisa ter conhecimento ou interesse em se aprimorar nas áreas
de:
- Desenvolvimento em Nodes.js;
- Banco de dados Web;
- Necessário conhecimento em Linux e Engenharia de software;
- Inglês técnico;
- Python;
- Teste automático;
- Java script;
- Conhecimento básico em infraestrutura de serviços Cloud.

- Será um diferencial ter experiência e cursos na área em questão.
Benefícios:
• Salário: Bolsa Phygitall - R$1000,00 + VT – 30 horas semanais.
✅ Interessados em qualquer uma das duas oportunidades devem enviar CV em formato PDF
para o e-mail tatiana@phygitall.rio.
****************************************************
Instituição: COPPE/UFRJ

****************************************************
Empresa: Solit Engenharia
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
"Solit, uma start up carioca de engenheira civil com 5 anos de trajetória, está aumentando seu
time. Estamos em busca de estudante de engenharia civil ou arquitetura, para trabalhar com obras
de reformas e médias construções.
Perfil:
• Proativo e comunicativo, de fácil adaptação em cenários altamente dinâmicos (tem grandes
chances de crescimento dentro do time).
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail: engenharia@solitengenharia.com
****************************************************
Empresa: Repsol Sinopec Brasil
Vaga: Estágio Tesouraria
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estar cursando: Engenharia, Administração ou Economia;
• Idiomas: Português e Inglês avançado;
• CRA igual ou superior a 7,0, anexar documento na candidatura;
• Excel avançado e Raciocínio lógico;
• Carga horária: 6 horas/dia.
Principais atividades:
• Otimização dos controles financeiros da área;
• Auxílio na elaboração de relatórios gerenciais financeiros;
• Atualização dos relatórios e do sistema quanto às exportações e ao endividamento da empresa;
• Gestão da documentação das exportações, aplicações financeiras e endividamento da empresa;
• Auxílio na gestão da documentação de cadastro junto às instituições financeiras parceiras;
• Otimização dos controles financeiros da área.
Benefícios:
• Bolsa Auxílio de R$ 1.703,67;
• Assistência Médica + Assistência Odontológica + Seguro de Vida;
• Ticket Refeição no valor de R$ 56,00/dia (total de R$ 1.232,00/mês)
• Ticket Alimentação no valor de R$ 661,00/mês
• Programas de Saúde (ajuda de custo com academia, apoio psicológico, financeiro, social e
jurídico, suporte de profissionais de ergonomia e nutrição).
• Ajuda de custo Home Office.
✅ Interessados devem enviar currículo para: leikom@repsolsinopec.com
****************************************************

Empresa: Octos
Vaga: Estágio
Inscrições abertas até: Contínuo*
O que acha do desafio de construir uma plataforma de visão computacional em nuvem com alta
disponibilidade e baixo uso de recurso?
A Octos Octos é uma startup de segurança que ajuda empresas de monitoramento a tornar nossas
vidas mais seguras. Nossa stack inclui Elixir, PostgreSQL, Kubernetes e TensorFlow (sim,
finalmente uma empresa Deep Tech!).
Estamos buscando mais uma pessoa para o nosso time de produto! Você vai nos ajudar a
construir a plataforma e vai aprender de devops a IA.
✅ Interessados obtém mais informações e podem realizar a sua candidatura clicando Aqui.
Site da Empresa: https://octos.ai/
****************************************************
Empresa: Argucia Capital Management
Vaga: Estágio
Inscrições abertas até: Contínuo*
A Argucia Capital Management é uma boutique de investimentos baseada no Rio de Janeiro e
fundada em 2005. Nosso objetivo é obter retornos absolutos de forma consistente para nossos
clientes, através de investimentos no mercado acionário brasileiro. Somos um partnership
independente totalmente controlado por nossa equipe e com interesses alinhados com nossos
clientes.
Perfil:
• Previsão de formatura em Engenharia até Dezembro/2022;
• Interesse em trabalhar no Mercado Financeiro;
• Desejável: Inglês Fluente; Excel avançado; Habilidade/Conhecimento em programação;
Experiência em Mercado Financeiro.
✅ Interessados devem encaminhar CV e histórico escolar para curriculumvitae@argucia.com.br.
Site da Empresa: www.argucia.com.br
****************************************************
Empresa: Ghenova
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos uma empresa de investimentos focada no mercado de ações brasileiro com R$ 8,2 bi sob
gestão.
Perfil:
• Cursando Engenharia Naval a partir do sétimo período, já tendo concluído as disciplinas de
Arquitetura Naval 1 e 2, Resistencia estrutural 1 e 2 e Tecnologia de Sistemas Oceânicos 1 e 2;

• Serão considerados diferenciais conhecimentos de AutoCad e Rhinoceros;
• 30 horas de trabalho semanais, podendo ser em “homeoffice” ou no Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro.
Benefícios:
• Bolsa (valor total, incluindo transporte) R$1100,00 + Plano de saúde.
✅
Interessados
devem
enviar
currículo
para:
clara.villela@ghenova.com.br
e rodrigo.simoes@ghenova.com.br .
****************************************************
Instituição: FGV
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
O estagiário atuará em diversos projetos estratégicos da instituição. Atuará no planejamento
estratégico, relatórios gerenciais e mapeamento de processos.
Perfil:
• Estudantes de Engenharia de Produção (graduação, mestrado e/ou doutorado).
Benefícios:
• Bolsa auxílio compatível com mercado.
✅ Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail fabiana.vcastro@fgv.br.
****************************************************
Empresa: Atmos Capital
Vaga: Estagiário para a área de análise de empresas
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Alunos a partir do 4º período.
✅ Interessados devem enviar e-mail para alima@atmoscapital.com.br informando o CR.
Site da Empresa: www.atmoscapital.com.br
****************************************************
Empresa: Elera Renováveis
Programa de Estágio - Banco de Currículos
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudantes de cursos de Exatas e Humanas com previsão de formatura entre Dez/2022 a
Julho/2023 que residam no Rio de Janeiro.
Atividades:

• As atividades variam de acordo com a área escolhida.
Benefícios
• Bolsa-auxílio: R$ 1512,00 (1°ano) e 1670 (2°ano) + Benefícios (Vale-Refeição, Valetransporte, Plano de Saúde, Reembolso Medicamentos, Seguro de Vida, 13ª bolsa, entre outros).
✅ Interessados devem acessar https://www.elera.com/carreiras/ para ter mais informações e
participar do Programa.
****************************************************
Empresa: Viságio
Programa de Estágio - Consultoria
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Procuramos estudantes a partir do 3º ano dos cursos: Engenharia, Administração e Economia.
Benefícios
• Bolsas-estágio entre R$2.000 e R$3.000 + benefícios e participação nos lucros e resultados.
✅ Interessados devem acessar http://recruitment.visagio.com/talent para ter mais informações e
participar do Programa.
****************************************************
Empresa: SEEL - Serviços Especiais em Engenharia
Vaga: Estagiário em Engenharia Civil
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Estudante do curso de Engenharia Civil até o 7º período;
• Excel avançado, conhecimento em AutoCAD e em Civil 3D;
• Carga de 30 horas semanais.
Atividades:
• Dar suporte às áreas Técnica, Comercial e Obra;
• Auxiliar no projeto e orçamento das obras;
• Desenho de plantas.
Benefícios:
• Bolsa de R$ 1.500,00 + VT ou Aux. Combustível + Refeição no local.
Local: Duque de Caxias - RJ (14,7 km do CT- UFRJ).
✅ Interessados devem enviar currículo para: curriculos@seel.com.br.
Assunto do E-mail: Estágio em Engenharia Civil.
Em caso de dúvidas e curiosidades, entre em contato com um dos alunos Poli que estão na SEEL: Ana Paula
Menezes: ana.menezes@poli.ufrj.br / Wallace Costa: wallace_costa11@poli.ufrj.br / Thainá Pölzl:
thainapolzl@poli.ufrj.br / Nyvea de Souza: nyveadesouza@poli.ufrj.br / Gabriel Fernandes:
fernandesgabriel@poli.ufrj.br / Emanuele Maio: emanuelemaio@poli.ufrj.br.

* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE TRAINEE * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Moove
Programa Trainee Técnico Moove 2022
Inscrições Abertas até: 08/11/2021 (ATENÇÃO)
Em pouco mais de 10 anos de existência, a Moove, empresa do Grupo Cosan, se tornou uma
multinacional brasileira líder no mercado de lubrificantes premium do Brasil com a marca
Mobil e uma referência global na produção, venda e distribuição de óleos lubrificantes com
diversas outras marcas em mais de 10 países da América Latina, Europa e Estados Unidos.
Buscamos jovens talentos que saibam que a vida exige movimento. Por aqui procuramos
impactar o mundo e construir sempre um amanhã melhor. Te convidamos a imergir nesta
jornada que te conectará com diversas pessoas, que assim como você, estão construindo um
amanhã repleto de possibilidades.
São várias vagas em nível superior e técnico para São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos buscando
pessoas que saibam responder "O que te Moove?". Para nós, a Pluralidade das pessoas é que
constrói um ambiente cheio de inovação e ideias incríveis. Se você é movido por desafios e
deseja construir futuro melhor, te convidamos nessa jornada de aprendizado, conexão,
transformação, atitude e movimento.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: BP Bunge Bioenergia
Agente Integrador: Across
Programa de Trainees BP Bunge
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos a BP Bunge Bioenergia, uma empresa jovem, criada em dezembro de 2019 a partir da
união dos negócios de bioenergia e açúcar dos grupos bp e Bunge no país. Nascemos grandes
não apenas em dimensão, mas também em propósito. Somos destaque em bioenergia, atuamos na
transição energética e alimentamos o mundo com o açúcar brasileiro.
Estamos entre as maiores empresas do nosso setor, e nos orgulhamos muito do nosso time, os
mais de 8 mil colaboradores e 6 mil parceiros, entre profissionais indiretos e fornecedores, que
somam ainda mais energia para movimentar nosso dia-a-dia.
Com duração de 12 meses, o Programa Trainees da BP Bunge Bioenergia tem como objetivo o
desenvolvimento de jovens para cargos de Especialista nas áreas operacionais e corporativas.
Desde o primeiro dia do programa, os Trainees da BP Bunge Bioenergia ficam imersos em nosso
negócio e buscamos acelerar o seu conhecimento e participação sobre o que fazemos e como
atuamos.
Perfil:
• Formação Superior completa entre Dezembro/2018 e Julho/2021;

• Cursos: Administração de empresas, Ciências contábeis, Ciências econômicas, Ciências da
computação, Engenharias: Agronômicas, Mecânica, Produção, Química, dentre outras;
• Idioma: vagas para área comercial, o inglês avançado será considerado imprescindível. Para as
demais áreas, o inglês é desejável;
• Disponibilidade TOTAL para mudanças para qualquer local do país.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: ROMI
Agente Integrador: Across
Programa de Trainees Romi 2022
Inscrições Abertas até: 09/11/2021 (ATENÇÃO)
Hoje, somos uma empresa de renome internacional, cujos produtos e serviços são consumidos no
mercado nacional e exportados para todos os continentes.
Fornecemos para os mais variados setores da indústria, como aeronáutica, defesa, fabricantes e
fornecedoras da cadeia automobilística, bens de consumo em geral, máquinas e implementos
agrícolas e máquinas e equipamentos industriais, com qualidade, tecnologia e confiabilidade.
Perfil:
• Graduação completa entre Dez/2019 a Dez/2021;
• Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharias (Mecânica, Mecatrônica,
Elétrica, Materiais, Industrial, Produção, Automação);
• Disponibilidade para atuar em Santa Bárbara d’Oeste.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Syngenta
Agente Integrador: Across
Programa Business Rotation Syngenta 2022
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Syngenta é resultado da fusão entre expertise e tecnologias desenvolvidas há centenas de anos
por reconhecidas empresas agroquímicas. Atualmente, somos líderes em desenvolvimento de
tecnologias para o mercado agrícola no mundo.
Desempenhamos um papel vital na cadeia de alimentos para nutrir o mundo e cuidar do nosso
planeta. Trabalhamos para ser a equipe mais colaborativa e confiável do setor agrícola,
fornecendo as melhores sementes e inovações em proteção de cultivos para aumentar a
prosperidade de agricultores, estejam onde estiverem.
Perfil:
• Graduação Formação superior completa. Cursos: Administração, Agronomia, Economia,
Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Produção e Marketing;

• Experiência em Marketing, R&D, Supply e/ou Comercial (aberto a empresas de todos os
segmentos);
• Conhecimento avançado de Inglês (Nível fluente de inglês e conhecimento de espanhol serão
considerados diferenciais);
• Experiência com projetos Agile (Liderança de projetos entre funções será considerado um
diferencial);
• Disponibilidade para atuar em SP, com mobilidade para eventuais mudanças ao longo do
programa;
• Competências: Learning agility, Protagonismo, Colaboração, Innovative mindset, Client
oriented, Habilidade com cenários complexos e ambíguos.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: CSN
Agente Integrador: Across
Programa Trainee CSN 2022
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Estamos em diversas embalagens alimentícias feitas de aço, na indústria automobilística, na
construção civil, nas placas de celulares, na produção de linha branca e em muitos outros
produtos. Estamos sempre presentes na sua vida e atuamos fortemente no desenvolvimento e
crescimento do nosso país e das nossas pessoas.
Perfil:
• Formação: de dezembro de 2017 a dezembro de 2021;
• Cursos: seja qual for o background profissional ou de carreira, serão escolhidos aqueles que
apresentarem maior aderência à cultura CSN, ou seja, qualquer experiência de vida, conta!
• Outros: queremos profissionais curiosos, que possam nos ajudar a conquistar os melhores
resultados, além de promover uma cultura de inovação.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Grupo Priner
Programa de Trainee 2021
Inscrições Abertas até: Contínuo*
O Grupo Priner atua através das empresas Priner Serviços Industriais, Priner Locação de
Equipamentos, Smartcoat Engenharia em Revestimentos, R&R Isolafácil e Poliend, nas áreas de
Petroquímica, Papel e Celulose, Siderurgia, Offshore, Naval, Mineração e Infraestrutura.
O Programa Trainee do Grupo Priner oferece aos jovens talentos um projeto focado no
desenvolvimento com a oportunidade de vivenciar a estratégia do nosso negócio e oportunizar
amplo aprendizado e crescimento.
Nosso objetivo é que esse programa seja fonte de entrada de jovens potenciais na empresa,
prepará-los para assumir futuras posições estratégicas e/ou técnicas, e desenvolver uma visão

sistêmica, com comportamentos, atitudes e desempenho necessários para o crescimento do
Grupo Priner.
Perfil:
• Recém-formados (até dois anos) nas seguintes Engenharias: Mecânica, Civil e Produção;
• Nossas oportunidades, também são direcionadas para PCD´s;
• Inglês Intermediário;
• Excel Avançado;
• MS Project ou Primavera.
Benefícios:
• Contratação CLT
• Benefícios compatíveis com o mercado
• Treinamentos técnicos e ciclos de Workshop
Locais de atuação: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia.
✅ Interesados obtém mais informações e realizam inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Argucia Capital Management
Vaga: Analista/Trainee
Inscrições abertas até: Contínuo*
A Argucia Capital Management é uma boutique de investimentos baseada no Rio de Janeiro e
fundada em 2005. Nosso objetivo é obter retornos absolutos de forma consistente para nossos
clientes, através de investimentos no mercado acionário brasileiro. Somos um partnership
independente totalmente controlado por nossa equipe e com interesses alinhados com nossos
clientes.
Perfil:
• Formados ou com previsão de formatura em Engenharia até Dezembro/2022;
• Interesse em trabalhar no Mercado Financeiro;
• Desejável: Inglês Fluente; Excel avançado; Habilidade/Conhecimento em programação;
Experiência em Mercado Financeiro.
✅ Interessados devem encaminhar CV e histórico escolar para curriculumvitae@argucia.com.br.
Site da Empresa: www.argucia.com.br
****************************************************
Empresa: Linx
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Vagas: Analista de Planejamento
Analista de Gestão do Conhecimento | Performance
A Linx é uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. Líder no mercado de
software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC.
Toda a expertise da Linx na jornada de compra é transformada em insights fundamentais para
atingir o que os varejistas mais esperam: fidelizar seus consumidores e atingir resultados

concretos e relevantes. Com capital aberto desde 2013 e certificada com o selo GPTW em 2021,
a Linx possui cerca de 3,5 mil colaboradores distribuídos entre sua sede em São Paulo, 15 filiais
pelo Brasil e 5 países da América Latina.
Estamos com algumas oportunidades abertas no projeto de integração Stone<>Linx, na área de
backoffice de atendimento.
Perfil:
• Cursando engenharia no 9º ou 10º período;
• Vaga também para PcD.
Benefícios:
• Vale Alimentação;
• Vale Refeição;
• Day Off de aniversário;
• Bolsa de estudos e cursos livres;
• Participação de lucros e resultados;
• Auxílio creche;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Seguro de vida;
• PAC – Programa de apoio ao colaborador.
✅ Interessados obtém mais informações sobre cada vaga e realizam sua candidatura:
Analista de Planejamento – Clique Aqui
Analista de Gestão do Conhecimento | Performance – Clique Aqui
****************************************************
Empresa: Fabbrica Growth Consulting
Programa Gold Medals (Trainee)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Venha construir múltiplas carreiras em uma só, com o time da Fabbrica Growth Consulting! Se
você está afim de aprendizado e crescimento de carreira acelerado (Learning 10x), aliado a um
super time focado no crescimento de negócios fora da curva, esse email pode mudar seu futuro.
Perfil:
• Recém-formados ou estudantes próximos da conclusão da graduação em Engenharia ou

Administração (Previsão de Graduação: Abril-Maio/2021), com mobilidade nacional e
disponibilidade de residência nos Hubs Sul (Floripa/SC) ou Sudeste (BH/MG);
• Alma Empreendedora e Visão Global;
• Grande capacidade analítica;
• Paixão por conquistas;
• Vivência internacional e experiências de destaque.
✅ Interessados obtém mais informações e application clicando Aqui e pelo e Instagram
(@fabbricagc).

* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE EMPREGO * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Ortec Logística América Latina
Vaga: Consultor de Implementação Bilíngue
Inscrições Abertas até: 16/11/2021
Perfil:
• A partir do sétimo período ou já formado. Preferência por afinidade com exatas, raciocínio
logico, conhecimento em SQL, XSL e linguagens de programação. Goste de fazer apresentações
e demosntrações. Precisa ter o inglês fluente.
Principais atividades:
• Junto com o time de implementação, você vai ajustar e afinar o nosso software com as
especificações desejadas por cada cliente. Fazer demonstrações, pensar analiticamente em
soluções otimizadas para as dificuldades encontradas no que diz respeito a planejamento, rotas,
armazenagem e tudo envolvendo a logistica na compra, estocagem e entrega de produtos e
materiais.
Benefícios:
• Salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontologico Bradesco, Seguro de vida,
Ticket Alimentação e/ou Refeição, GYMPASS, Plano de Previdencia Privada Opcional,
bicicletário na empresa, sala de jogos, horário flexível, auxílio Home Office.
Local de trabalho: Escritorio no Flamengo, mas possibilidade de trabalho 100% remoto.
✅ Interessados devem clicar Aqui.
****************************************************
Empresa: Credit Suisse
Programa Trainee
Inscriçõs Abertas até: 22/11/2021
O Credit Suisse foi fundado em Zurique, na Suíça, em 1856. Com operações em mais de 50
países e 48.770 funcionários, temos cerca de USD 1,5 trilhão sob gestão no mundo e somos o
único banco global com uma história de mais de 60 anos no Brasil. Queremos atrair os melhores
talentos do Brasil para fazerem parte do nosso time. O Programa terá duração de até 18 meses,
período em que o trainee terá a oportunidade de participar de encontros com os membros do
conselho do Credit Suisse Brasil e de conversas com os líderes de áreas de negócios e suporte.
Além disso, o trainee terá mentoria individual com um profissional do Banco e acompanhamento
com o RH.
Perfil:
• Formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 em qualquer universidade ou curso.
Benefícios:
• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Plano de Saúde

• Auxílio creche e babá
• Auxílio idioma (inglês)
• Parcerias diversas
• Vale transporte
• Seguro de vida
• Gympass
✅ Interessados devem se inscrever clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Bocom BBM
Vaga: Analista Produtos
Inscriçõs Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Formados em Engenharia, Economia, Administração ou áreas correlatas;
▪ Interesse e curiosidade por atividades multidisciplinares, busca por novos
conhecimentos/tecnologias e trabalho com temas atuais;
• Gostar de realizar a gestão e compartilhamento de conhecimento e informação via
apresentações;
▪ Dar valor a colaboração com a equipe e a troca de experiências/conhecimentos, com o objetivo
de crescimento pessoal e da equipe;
• Visão de responsabilidade da concepção até a entrega em produção de novos produtos e
serviços, incluindo capacidade de adaptação a novos cenários e mudanças de prioridade;
• Conforto em trabalhar com documentos e realizar apresentações/reuniões em inglês;
• Desejável ter experiência com operações, produtos, contratos, normas e aspectos
financeiros/econômicos relacionadas ao mercado financeiro;
• Conhecimento de derivativos financeiros ou operações de captação bancária ou de
comercialização de energia elétrica serão diferenciais.
Principais atividades:
• Análise e proposta de desenvolvimento de novos produtos e serviços financeiros, assim como o
conhecimento e manutenção dos atuais;
• Acompanhamento/reconhecimento de novas demandas do mercado, tendo em vista inovações e
novas oportunidades de negócios;
• Realização de pesquisas regulatórias e de mercado com o objetivo de desenhar as condições
dos produtos ou atualizações;
• Consultoria para as diversas áreas que compõem o negócio, incluindo as equipes comerciais.
Benefícios:
• Vale Refeição
• Vale Transporte
• Remuneração Variável Semestral
• Seguro de Vida
• Gympass
✅ Interessados devem cadastrar CV no site: www.bocombbm.com.br e candidatar-se à vaga
através do link: “Oportunidades”.

****************************************************
Empresa: Bahia Asset Management
O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros em fundos das categorias
Multimercados, Renda Variável, Renda Fixa e Previdência com foco em resultados de médio e
longo prazos. Nosso DNA é pesquisa.
Temos orgulho de investir constantemente em conhecimento e no desenvolvimento dos nossos
profissionais. Aplicamos nossa experiência acumulada, formando equipes motivadas a buscar
resultados positivos, visando a perenidade do negócio e o reconhecimento pelos investidores.
Temos duas oportunidades:
Vaga: Analista de Alocação
Inscriçõs Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Graduados em engenharia;
• Com Excel Avançado e VBA;
• Tenha experiência com análises e BI.
• Diferencial: Experiência no mercado de capitais; Conhecimento em regulamento de fundos de
investimentos, operações e rotinas de backoffice; Experiência com Power BI; Conhecimento em
linguagens de programação, como R, Python, etc.
Objetivo:
O Analista é responsável por desenvolver modelos e simulações para definição das estratégias
dos fundos de Alocação.
Principais atividades:
• Analisar performance e estratégias de fundos de investimentos;
• Desenvolver modelos e simulações para definição de estratégias de investimentos.
Benefícios:
• Auxílio Refeição e Alimentação;
• Auxílio Transporte;
• Seguro de vida.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Engenheiro de Dados
Perfil:
• Graduados em Engenharia da Computação;
• Possuam experiência com estruturação de banco de dados;
• Possuam conhecimento de linguagens de programação, tais como R, Python, SQL, entre outras;
• Tenham experiência com modelagem e integração de dados;
• Possuam inglês a nível avançado;
• Diferencial: Experiência no mercado de capitais; Conhecimento em estatística; Certificação
MCADEA (Azure Data Engineer Associate); Busca constante por aprendizado e novas
tecnologias.
Objetivo:

• A atividade de Engenharia de Dados é uma das atividades dentro da área de tecnologia, que
fica responsável por gerir o banco de dados dos projetos relacionados a dados, sendo suporte
principalmente as áreas de pesquisa do asset.
Principais atividades:
• Estruturar o banco de dados das áreas de pesquisa;
• Realizar levantamento de requisitos;
• Propor, projetar e implementar soluções de gerenciamento de dados;
• Monitorar e executar processos de integração de ambientes;
• Solucionar problemas entre tecnologia e negócio;
• Garantir e disponibilizar dados nos ambientes de BI.
Benefícios:
• Auxílio Refeição e Alimentação;
• Auxílio Transporte;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Seguro de vida.
✅ Interessados em quaisquer das duas oportunidades devem enviar currículo e histórico escolar
para: rh@bahiaasset.com.br.
****************************************************
Empresa: Diel Energia
Somos uma startup dedicada a novas tecnologias para refrigeração. Nosso portfólio de serviços
engloba monitoramento, operação e automação de sistemas de câmaras frias e ar-condicionado.
Os produtos integram máquinas e ambientes em mais de 20 cidades, gerando grande volume de
dados em tempo real e insights para melhoria de processos.
A equipe da Diel Energia desenvolve continuamente soluções de aprendizado de máquina para
refinar seus diagnósticos e qualidade do monitoramento, trazendo uma tecnologia disruptiva para
a área de refrigeração. Os produtos da DIEL são inovadores e tem o diferencial necessário para
se tornar líder de mercado em sua atuação.
Vaga: Desenvolvedor Web Frontend
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Experiência em criação de aplicações ReactJS e React Native;
• Experiência em Javascript/Typescript, SCSS/LESS e HTML;
• Experiência em criação de aplicações responsivas;
• Pelo menos 2 anos de experiência com desenvolvimento de software;
• Público alvo: Ciências da computação, Engenharia de Automação e áreas afins.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Desenvolvedor Web Backend

Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Embasamento teórico, habilidade e preocupação com a excelência técnica e boas práticas de
desenvolvimento (DDD, TDD, arquitetura, design de código, paradigmas, etc.);
• Sólida experiência em desenvolvimento Node.js + Typescript;
• Experiência em criação de código com paradigmas funcional e OOs;
• Experiência em arquitetura de microserviços;
• Sólida experiência em SQL;
• Habilidade em desenvolver e implementar APIs REST;
• Conhecimento sólido em Git;
• Vivência prática em metodologias ágeis (Scrum/Kanban);
• Bons conhecimentos em AWS EC2, DynamoDB, S3, Lambda;
• Pelo menos 4 anos de experiência com desenvolvimento de software;
• Público alvo: Ciências da computação, Engenharia de Automação e áreas afins.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
Outras vagas de outras áreas podem ser verificadas clicando Aqui.
Benefícios (para todas as vagas):
• Salário competitivo;
• +R$500/mês em cartão de benefícios;
• 30 dias por ano de férias;
• Horário de trabalho flexível;
• GymPass.
****************************************************
Empresa: BITKA Analytics
Vaga: Cientista de Dados – Analítica Preditiva
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Conhecimento em estatística;
• Conhecimento das técnicas de aprendizado de máquina e seus fundamentos matemáticos;
• Prática em manipular e tratar conjuntos de dados com uma variedade de ferramentas;
• Conhecimento em linguagens de programação Python e/ou R;
• Capacidade de comunicar resultados complexos em visualizações simples e claras;
• Formação acadêmica preferencialmente nas areas de Estatística, Computação, Matemática
Aplicada, Aprendizado de Máquina;
• Habilidades de comunicação;
• Perfil proativo;
• Inglês: Intermediário.
Benefícios:
• Plano de saúde, incluindo dependentes;
• Vale alimentação e/ou refeição;

• Seguro de vida;
• Incentivo pecuniário para treinamentos;
• Ambiente de trabalho descontraído e amigável;
• Constante aprendizado e compartilhamento de experiências;
• Oportunidade para realização de cursos e participação em eventos.
Local de Trabalho: Estamos abertos a avaliar as possibilidades.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail recrutamento@bitka.com.br.
****************************************************
Empresa: Innospection Brasil
A brazilian branch of an international company has opened an opportunity for a mechanical
engineer position to join the research and developement team with the required profile:
Use analytical skills, reasoning, and engineering judgement to
• Handle, maintain, improve existing subsea inspection robotics;
• Communicate and support German based lead electronic design engineer;
• Support design and adaptation of electronic components of offshore inspection & motor control
system;
• Collaborate with international and Institute engineers, cross-functional project engineers to
ensure new designs meet requirements;
• Support and lead prototype system and component electronic design, laboratory and field
testing;
• Apply sound engineering practices to solve quality issues;
• Provide continuation engineering support for existing products;
• Interact with manufacturing, marketing, supply chain, sales, and customers on technical
matters;
• Identify and implement product and process improvements.
Vaga: Electronic Engineer Advertising
Inscrições Abertas até: Contínuo*
You identify and seize new opportunities. You convert ideas into actions and produce results
with new initiatives. You solicit both input and discussion. You make new connections and build
relationships in other areas and teams. You are self-initiative with a new team to be established.
You lead local team electronic junior engineers.
REQUIRED EDUCATION, EXPERIENCE & SKILLS:
• Master’s in Engineering or Science from a university;
• 2-3 years relevant work experience and knowledge of applied electronics engineering design,
analysis, and practical handling of electronic devices;
• Working knowledge of circuit board design and production;
• Experience with electronic laboratory and equipment requirements;
• Excellent written and communication skills, good oral and written knowledge of English;
• Ability to collaborate in a small hands on engineering cross-functional teams.
It will be required
• Design, produce, maintain, inspection systems in the companies base;
• Attending projects (with travelling requirements);

• Onshore and offshore Brazil;
• Potential occasional international travel;
✅ Curriculum Vitae should be sent to the following contact: c.boynard@innospection.com
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Mechanical Engineer Advertising
Inscrições Abertas até: Contínuo*
You identify and seize new opportunities. You convert ideas into actions and produce results
with new initiatives. You solicit both input and discussion. You make new connections and build
relationships in other areas and teams. You are self-initiative with a new team to be established.
You lead local team mechanical junior engineers.
REQUIRED EDUCATION, EXPERIENCE & SKILLS:
• Master’s in Engineering or Science from a university;
• 2-3 years relevant work experience and knowledge of applied mechanical engineering design,
analysis, and practical handling of mechanical devices;
• Working knowledge of CAD (preferred Solid Works) and mechanical modelling tools;
• Experience with mechanical tools, including hand tools, fabrication tools, and measurement
equipment;
• Excellent written and communication skills, good oral and written knowledge of English;
• Ability to collaborate in a small hands on engineering cross-functional teams.
It will be required
• Design, produce, maintain, inspection systems in the companies base;
• Attending projects (with travelling requirements);
• Onshore and offshore Brazil;
• Potential occasional international travel.
✅ Curriculum Vitae should be sent to the following contact: c.boynard@innospection.com
****************************************************
Empresa: CNPEM
Vaga: Especialista em Desenvolvimento Tecnológico I (219596)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Ensino superior completo em: Engenharia Física; Física, Engenharias Elétrica / Eletrônica;
• Inglês Avançado;
Requisitos Desejáveis:
• Pós-graduação em áreas relacionadas à Física.
• Experiência em Detectores de Radiações (X, UV, IR, partículas, …);
• Noções de física das interações dos Raios-X com a matéria;
• Eletrônica analógica e ou digital;
• Programação Phyton, C;
• Noções de processamento de imagens.

Principais atividades:
• Planejar, estudar e desenvolver técnicas para otimização de detectores e seus parâmetros
principalmente na formação de imagens;
• Realizar medidas e calibrações, avaliar parâmetros, aferir, caracterizar e calibrar detectores,
realizar ensaios, testes e medidas de grandezas relacionadas como caracterização geométrica e
radiometria de sensores e detectors;
• Elaboração de rotinas de testes e comissionamento de detectores para as linhas de luz do Sirius;
• Estudo de documentação técnica, especificações e artigos científicos de detectores comerciais;
• Levantamento, assessoria e elaboração de documentação técnica, protocolos, normas
instrumentais, relatórios, laudos, pareceres, artigos científicos e apresentações resultados
experimentos e funcionais dos detectores desenvolvidos;
• Criar e definir procedimentos operacionais relacionados aos nossos desenvolvimentos;
• Participar ativamente assessorando e atuando na especificação, design, construção e testes de
novos projetos de detectores e instrumentação científica.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Analista de Desenvolvimento Tecnológico (241304)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Superior em Engenharias Mecânica, Ambiental, Agrícola, Química, de Alimentos ou áreas

correlatas;
• Metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) incluindo organização de inventários de
ciclo de vida e normas ISO para análise de ciclo de vida;
• Experiência com modelos de crescimento de planta;
• Conhecimentos de processos produtivos de biomassa com conhecimento/publicações
relacionados às cadeias produtivas de biomassa;
• Experiência em Sistemas de Informação geográfica, incluindo ferramentas de sensoriamento
remoto;
• Experiência em modelagem matemática e programação, incluindo modelagem em planilhas
eletrônicas;
• Linguagens de programação (desejável);
• Metodologias de avaliação de sustentabilidade;
• Uso de planilhas eletrônicas e pacote Office.
Principais atividades:
• Realização do balanço de emissões nas cadeias de produção e processamento de biomassa,
envolvendo também todos os aspectos logísticos associados;
• Construção de inventários necessários para a realização de avaliações ambiental;
• Desenvolvimento e aplicação de metodologias de avaliação de ciclo de vida;
• Desenvolvimento e aplicação de metodologias com foco na avaliação ambiental, baseada nos
impactos gerados pelas cadeias de biorrenováveis nos ecossistemas;
• Integração de diferentes plataformas de simulação para análise de sustentabilidade.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.

Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Analista de Desenvolvimento Tecnológico (213015)
• Superior completo em Engenharia Mecânica;
• Experiência em:
- Projetos Mecânicos;
- Acompanhamento de Instalações Industriais;
- Dimensionamento e técnicas de HVAC;
- Dimensionamento de rede de distribuição de gases industriais e ar comprimido;
- Elementos de Máquinas.
• Familiaridade com SW de projetos mecânicos e de tubulações;
• Possuir Inglês Intermediário.
Principais atividades:
• Atuar nas áreas de termodinâmica e mecânica de fluídos com o objetivo de manter a
estabilidade térmica de equipamentos e ambientes;
• Elaboração e acompanhamento de projetos e dimensionamento de equipamentos;
• Especificação Técnica, contratação e supervisão de instalações industriais mecânicas;
• Start up de novas instalações e comissionamento;
• Os sistemas envolvidos nessa área são: HVAC, sistemas de resfriamento, Criogenia
(Nitrogênio e Hélio Líquidos) e utilidades (água desmineralizada, água abrandada, ar
comprimido, gases, etc).
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Health Lake
Vaga: Gerente de Projetos
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Venha ser voluntário em uma iniciativa nacional de grande impacto para a Saúde em nosso país.
Almejamos revolucionar o universo da saúde com os mais avançados recursos de análise de
dados, fornecendo informações seguras para a tomada de decisões que realmente possam
impactar a gestão da área no país, garantindo mais rapidez na resposta às crises.
Faça parte desta missão, desenvolva habilidades profissionais de alto nível e tenha contato com
uma rede de profissionais que atuam no mercado de Data e na pesquisa científica. Estamos em
busca de energia e olhos que brilhem pela mesma causa.
Perfil:
• Ter conhecimento mínimo da área de dados (entendimento de conceitos básicos);
• Possuir proatividade;
• Demonstrar capacidade de liderança;
• Demonstrar organização;
• Possuir disponibilidade no período da noite (19hrs, quando ocorrem as reuniões: segunda,
quarta e quinta).
Principais atividades:

• Gerir o time de ciência/engenharia de dados;
• Fazer o planejamento da área;
• Atuar no time de liderança do Health Lake;
• Realizar a interface da área com as demais.
✅ Interessados obtém mais informações e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Novos Elementos
Vaga: Gerente de produção de marketing, Especialista marketing digital, Comercial e
Contato publicitário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Novos Elementos é uma empresa especializada em marketing, localizada na Barra da Tijuca,
atuando em home office.
Perfil:
• Não há restrição de curso ou graduação estar completa (aplica-se para todas as áreas);
• Não é necessário ter experiência em marketing.
✅ Interessados devem enviar o CV para o e-mail novoselementos@gmail.com, colocar o nome
da vaga no assunto e dizer que foi indicação da Rayane Alves.
Site da Empresa: https://novoselementos.com.br/
****************************************************
Empresa: COMPSIS
Vaga: Estagiário Analista Desenvolvedor Sr
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
• Formação: Superior Completo ou Cursando em Engenharia da Computação; Ciência da
Computação; Tecnologia da Informação ou áreas afins;
• Desejável curso complementar: Programação e sistemas aplicados de médio e alto
desempenho;
• Inglês Fluente;
• Conhecimento profundos em JAVA, AngularJS, WSDL/REST, JavaScript, React Native,
SpringBoot, SpringFrameWork, Hibernate Conhecimento em HTML, CSS, WSDL, XML
Conhecimento de banco de dados relacional e Não relacional (DB2, Oracle, MongoDB,
CouchDB, Cassandra, Redis Documentação (UML, Use Case, etc.);
• Desejável conhecimento em cloud. Experiência com ferramentas de versionamento de código e
desenvolvimento colaborativo (ex.: GitHub).
Principais atividades:
• Atuar na área de suporte e desenvolvimento de soluções para requisições e incidentes. Dar
suporte para a equipe no desenvolvimento de documentações, processos e testes de

desenvolvimentos de melhorias. Ter interação com o cliente para capturar as necessidades da
área e transforma-las em novas funcionalidades.
• Trabalho remoto (home office).
✅ Interessados devem enviar o CV para o e-mail recrutamento@compsis.com.br.
****************************************************
Empresa: Rede Globo
Vagas: Diversas para nível superior
A Rede Globo está com vagas abertas para diversas áreas em São Paulo e Rio de Janeiro. Os
cargos contemplam profissionais de administração, TI, engenharia de produção, marketing,
economia, entre outros.
✅ Interessados conhecem as vagas de emprego e obtém mais informações clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Citi Brasil
Vagas: Diversas para nível superior
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Quer trabalhar no banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação?
Todos os dias, trabalhamos para construir uma comunidade diversificada de funcionários
comprometidos e orgulhosos de trabalhar no Citi. Com isso, nós também temos nossas vagas
efetivas para quem já está formado e buscando uma oportunidade para aprimorar suas
habilidades e trabalhar com profissionais talentosos.
Busque e se inscreva nas nossas oportunidades. Que progresso você vai fazer?
✅ Interessados se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Essentia Partners
Vaga: Analista de M&A
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos uma butique de assessoria financeira e estratégica independente com atuação nas áreas de
Fusões e Aquisições (M&A), Captação de Recursos e Reestruturações Financeiras com
escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. Formada por profissionais com larga experiência e alto
grau de comprometimento, nossa equipe já concluiu mais de 40 operações de fusões &
aquisições, captações de recursos e/ou reestruturações de dívida, cujo montante agregado supera
R$ 70 bilhões. Assessoramos famílias, empresas e companhias abertas com atuação em
diferentes setores da economia, mantendo ainda relacionamento direto com instituições
financeiras, hedge fund, fundos de private equity e family offices.
Perfil:
• Superior completo com no mínimo de 1 ano de experiência em IB ou Modelagem Financeira;
• Conhecimento: modelagem financeira e finanças corporativas;

• Línguas: Inglês fluente, espanhol desejável;
• Pacote Office avançado.
Principais Atividades:
• Conduzir estudos setoriais e a construção de teses de aquisição de negócios, reestruturação
societária e estruturação de dívidas;
• Contribuir ativamente nas discussões estratégicas nos projetos que estiver assessorando
(Acordo de Investimento, celebração de MoU, etc);
• Elaborar modelos financeiros, valuation, materiais de marketing, tais como information
memorandum, teaser, valuation presentation, management presentation, pitch books e análises
setoriais;
• Preparar apresentações executivas para comitês de estratégia e conselho de administração dos
clientes;
• Suporte na gestão de assessores externos: Contratação e acompanhamento das etapas de
diligências operacional, financeira e contábil responsabilizando-se pela qualidade das
informações e entrega nos prazos acordados com os envolvidos.
✅ Interessados devem enviar CV para contato@essentiapart.com.br com o título “Oportunidade
M&A”.
****************************************************
Empresa: Y Generators Plataformas Digitais em Propriedade Intelectual
Vaga: Desenvolvedor (a) Full stack
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Projeto de desenvolvimento da Plataforma 321 Go, que pretende disponibilizar serviços digitais
na área de propriedade intelectual, está contratando um Desenvolvedor (a) Full stack, por meio
de bolsa no valor de R$ 3.640,00 com vinculação não exclusiva.
Perfil:
• Mestrado na área de TI;
• Conhecimento em Node.JS;
• Conhecimento em banco de dados relacionais e não relacionais;
• Conhecimento de provedor de cloud AWS ou IBM;
• Conhecimento do Sistema de controle de versão: Github;
• Capacidade de escrever código limpo e bem documentado;
• Inglês técnico;
• Experiência em projetos de desenvolvimento utilizando Node.JS e banco de dados relacionais e
não relacionais em provedores cloud AWS ou IBM.
Atribuições:
• Desenvolver o back-end da plataforma;
• Desenvolver o front-end da plataforma;
• Realizar a integração da plataforma com as APIs das bases de patentes;
• Atuar na integração do código com a segurança de rede;
• Modelar e gerir o banco de dados;
• Estabelecer e guiar a arquitetura dos sistemas;
• Realizar os testes necessários para a validação do desenvolvimento;

• Prover manutenção relacionado a problemas no desenvolvimento.
✅ Interessados devem enviar currículo lattes para o e-mail plataforma321go@gmail.com .
****************************************************
Empresa: Grupo Soma
Vaga: Analista de Gestão JR
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Inquietos e Acelerados. Criativos ou Cartesianos. Talentosos e Autodidatas. Artesanais ou
Tecnológicos. Não importa: gostamos de diversidade e de quem está aqui para agregar. Porque
GENTE É O QUE SOMA.
Perfil:
• Ensino superior completo em Engenharia, Administração ou Economia;
• Excel Avançado;
• Inglês básico;
• Será diferencial conhecimento em SQL;
• Vivência em projetos e liderança de equipe.
Principais atividades:
• Projetos de melhoria da área;
• Construção e manutenção de Indicadores e relatórios de gestão da área;
• Melhoria contínua dos processos digitais;
• Suporte analítico às áreas de planejamento de demanda e fornecimento.
✅ Interessados obtém mais informações e se candidatam clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: NCH Capital
Vaga: Emprego na área de programação front-end
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A NCH Capital é uma gestora de fundos de investimento com ambiente descontraído e com foco
no crescimento buscando talentos.
A área de Data Science busca um profissional de front-end para entrar na nossa rapidamente
crescente equipe de desenvolvimento. Você fará parte da equipe de front-end, responsavel pelo
desenvolvimento de um sistema web que, através dos insumos gerados pela equipe de Data
Science, tem como objetivos:
 Servir como ferramenta geradora de insights para os analistas e portfolio manager através de
interfaces dinâmicas;
 Permitir o fácil acompanhamento da carteira e sua modificação conforme necessário.
Principais atividades:
Você será responsável pelo desenvolvimento do sistema web, tanto na estruturação das páginas
quanto no aprimoramento do UX. Através do compartilhamento de conhecimento o funcionário
terá exposição ao mercado financeiro e ao impacto da área de Data Science nesta indústria,
podendo também contribuir com os estudos da equipe se for do seu interesse.

Perfil:
• Formação acadêmica concluída em Engenharia de Computação, Ciência da Computação ou
similares;
• Saber se comunicar de forma clara;
• Pensamento crítico e criatividade;
• Compreensão conversacional de inglês;
• Sólida experiência em desenvolvimento de aplicações front-end;
• Back-end: Python (Framework Django);
• Front-end: Bootstrap, CSS, Javascript, jQuery, requisições em Ajax, noções de layout
responsive;
• Ferramentas Gráficas (D3.js, Highcharts, Chart.js, etc..);
• Banco de Dados: SQL;
• Versionamento de software: Git, preferencialmente conhecendo a metodologia GitFlow.
• Conhecimentos desejáveis: Banco de Dados: PostgreSQL e integração do frontend com
backend; Experiência com CI/CD;
• Diferencial: Já ter tido experiência em codar layouts criados por designers.
✅ Interessados devem enviar CV para: analise@nchcapital.com e pkleiz@nchcapital.com
****************************************************
Empresa: Navi
Vaga: Emprego – Analista de Operações
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos uma empresa de investimentos focada no mercado de ações brasileiro com R$ 9,1 bi sob
gestão.
Perfil:
• Formado em Engenharia e outros cursos;
• Conhecimentos de programação;
• Coeficiente de rendimento excelente;
• Inglês avançado;
• Desejável experiência no mercado financeiro.
Atividades:
• Apoiar nas atividades de operações: geração de relatórios de apoio a gestão, controle de limites
de risco da carteira de investimentos, controle de operações de clientes, análise de
enquadramento das carteiras, alocação de ativos entre fundos e demais atividades.
• Uso de ferramentas diversas: Power BI, Power Query, Excel, SQL, Python e linguagens de
programação que forem necessárias.
Benefícios:
• Bonificação semestral + Vale Refeição + Vale Transporte + Academia.
✅ Interessados devem enviar CV e histórico para: carreiras@navi.com.br .
****************************************************
Empresa: BRQ Digital Solutions

Vaga: Emprego (diversos)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A BRQ Digital Solutions, empresa de tecnologia que atua na transformação digital, abriu 400
vagas em modelo de trabalho remoto, sendo que 50 delas são para atuar em projetos
internacionais da BRQ North America.
✅ Interessados obtém informações complementares e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Grupo Somos Educação
Vaga: Analista Qualidade de Software (REMOTO)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Somos Educação é um dos principais grupos de Educação Básica do Brasil e faz parte do
Grupo Cogna que com mais de 50 anos de atuação, é uma das maiores empresas do setor de
educação do mundo!
Oferecemos um amplo portifólio de soluções educacionais como sistemas de ensino, editoras,
além de uma tecnológica plataforma de aprendizado digital e de e-commerce. Há pouco tempo
fizemos nossa estreia na Nasdaq, Bolsa de Valores norte-americana, e com isso nos tornamos a
terceira empresa brasileira de #educação com capital aberto, o que nos permite ampliar nossos
serviços de apoio à #escola!
Neste desafio você vai atuar no PLURALL, uma das empresas do grupo Somos e atualmente a
maior plataforma de estudos e ensino online!
Principais atividades:
• Escrever cenários em teste;
• Sugerir novas funcionalidades;
• Acompanha os sprints, participar das cerimônias;
• Ser um agente de qualidade de software na equipe multidisciplinar;
• Trabalhar em um ambiente ágil dividido em Squads;
• Participação ativa no capítulo de qualidade de software (sua equipe);
• Ter foco na qualidade e uma boa cobertura de testes automatizados;
• Participar da criação, desenvolvimento e lançamento de novos produtos que impactam a
educação de jovens por todo o Brasil!
Perfil:
• Testes manuais, testes automatizados, escrita de cenários, plano de testes, trabalho em equipe
multidisciplinar;
• Serão considerados diferenciais: Docker / Jenkins / Gitlab CI / Jmeter / Cucumber / Rails /
Rspec / Capybara / HttpParty / VsCode, gitlab, testlodge, Jira, etc.
• Todas as vagas também são para pessoas com deficiência.
Regime de contratação: CLT.
Jornada de trabalho: Integral.
Benefícios:
• Remuneração compatível com as melhores empresas de tecnologia;

• Participação nos Lucros;
• Assistência Médica e Odontológica;
• Vale Transporte e Refeição;
• Seguro de Vida;
• Gympass;
• Clube de benefícios com descontos nos parceiros;
• Cultura Be Youserlf
Local de trabalho: REMOTO.
✅ Interessados obtém mais informações e podem realizar a sua candidatura clicando Aqui.
Site e Mídias da Empresa: https://www.somoseducacao.com.br/conheca-o-plurall/
https://www.linkedin.com/company/plurall/
https://www.instagram.com/plurallnetoficial/
****************************************************
Empresa: ClearSale
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A ClearSale é uma empresa fantástica com projetos de alto nível para você colocar todo o seu
potencial em prática. Estamos com diversas vagas abertas em Ciência de Dados, Tecnologia e
outras áreas (100% remoto p/ smp). Temos vagas em TODAS as áreas e para todos os níveis de
senioridade.
✅ Interessados na vaga de Cientista de Dados devem clicar Aqui.
Para acessar, conhecer e de candidatar às vagas abertas devem clicar Aqui.
Para tirar dúvdas sobre a empresa e sobre as vagas, podem contatar o Lucas Oliveira pelos
seguintes canais: LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucas-marques-18211448/; Email
corporativo: lucas.oliveira@clear.sale; Telefone corporativo: (11) 98955-5469.
****************************************************
Empresa: Conexa Saúde
Vaga: Emprego
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Me chamo Humberto Machado, sou CFO da Conexa Saúde e estou buscando montar um time
novo de excelência aqui na companhia. Objetivo aqui é divulgar essas oportunidades. Caso
tenham interesse, entrem em contato, por favor :)
Era CFO do Eleva Educação até dez/20, montamos um time com muitos engenheiros e
engenheiras lá (também me formei em engenharia, pelo IME), deu super certo e gostaria de
replicar esse modelo aqui.
A Conexa é a maior plataforma de telemedicina do país, com cerca de 2 milhões de consultas em
2020!!! Fizemos uma aquisição recentemente e agora somos líderes também em telepsicologia.
Esses mercados crescem de forma exponencial e, naturalmente, a empresa também. Nosso
objetivo é ir além disso e ser uma solução completa para toda a jornada digital de um paciente.

Estamos democratizando o acesso a saúde de qualidade e contribuindo para a racionalização do
sistema como um todo, o que nos enche de orgulho!
Embora a empresa já tenha um tamanho relevante (somos investidos pela General Atlantic, por
exemplo, provavelmente o melhor fundo de private equity presente na América Latina), estamos
iniciando a construção de uma área financeira mais robusta agora.
Estou contratando para trabalhar direto comigo nas áreas de planejamento financeiro,
controladoria e CSC (de funções de liderança a estágio). Gostamos de pessoas i) do bem,
agradáveis, ii) com forte capacidade analítica, iii) caprichosas, que gostam de tirar 10, iv)
organizadas e v) que sejam fazedoras, que conquistem coisas, que busquem o tempo todo
melhorar a si próprio e suas tarefas. Se você se encaixa nessas características, gosta desse
propósito e tem vontade de construir, de participar desse crescimento de uma empresa healthtech
líder, fale comigo!
✅ Interessados devem enviar CV para humberto.machado@conexasaude.com.br .
Site da Empresa: http://conexasaude.com.br/
****************************************************
Para publicar oportunidades de estágio, trainee e emprego
nos nossos Boletins Semanais, encaminhe seu anúncio para:
dace@poli.ufrj.br
* * * * * * * FIM * * * * * * *

