Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola Politécnica
Diretoria Adjunta de Carreira e Empreendedorismo
Boletim de Oportunidades da Semana
Equipe DACE: Prof.ª Alice Ferruccio, Alexandre Freitas e Rafael Cruz
Período: 07/09/2020 a 11/09/2020
Instituição: Coppe / UFRJ
Vaga: Programa Seletivo para Bolsistas 2020.1 [Edital PRH-04]
Perfil:
- Alunos das seguintes Engenharias: Petróleo, Controle e Automação, Computação e
Informação, Eletrônica e de Computação.
✅Envio da documentação de inscrição: até 30 de setembro.
Mais informações no arquivo Edital_PRH04_GRADUAÇÃO, anexo ao e-mail de envio deste Boletim.

********************************************************
*Empresa: Accenture
Empresa: Accenture
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estudantes de todo o Brasil, cursando graduação ou tecnólogo, com disponibilidade
para estágio de 1 ano. Preferencialmente, cursos de Administração, Ciências Sociais,
Design, Engenharias, Psicologia, Marketing e Tecnologia (Ciências da Computação, Sistemas
da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistema e Informática) ou correlatos.
- Habilidades: Disponibilidade para aprender; atuar de forma colaborativa; Utilizar a
tecnologia para criar; Construir possibilidades com agilidade e competência entregar as
melhores soluções.
✅Clique Aqui para realizar sua inscrição.
*********************************************************

Agente Integrador: Wall Jobs

Vaga:

Estagiário da Cognizant
Vaga: Estagiário da Cognizant
Perfil:
- Estar cursando a partir do 2º ano;
- Cursos da Poli: Engenharia de
Computação ou Engenharia de Produção.
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Benefícios:
- Vale refeição, vale transporte, bolsa auxílio, assistência médica, 13º salário.
✅Clique Aqui para realizar sua inscrição.

********************************************************
*Agente Integrador: 99Jobs
Agente Integrador: 99Jobs
Vaga: Estagiário da ExxonMobil
Perfil:
- Estudantes com formação entre dez/2021 e dez/2022;
- Carga horária de 4 horas por dia.
- Disponibilidade para atuar no Rio de Janeiro ou Curitiba;
- Requerido idioma inglês.
A ExxonMobil desenvolve e aplica tecnologias inovadoras para atender às
necessidades mundiais de energia e produtos químicos de alta qualidade e agora
está em busca de seus próximos estagiários. Lá você terá oportunidades de explorar
seus interesses, aumentar sua rede pessoal e profissional e desenvolver habilidades
fundamentais de construção de carreira. Com uma remuneração competitiva, já
durante o período de estágio e carga horária de 4h/dia, essa oportunidade é para
você que gostaria de trabalhar em uma multinacional e se desenvolver
profissionalmente, sem deixar a graduação de lado. Se interessou?
✅Clique Aqui para realizar sua inscrição.
*********************************************************
Empresa: Benie
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos com disponibilidade para
estagiar 30 horas por semana.
- Salário: R$ 2,5k/mês;
- Benefícios: VR + VT;
- Local de trabalho: Jardim
Botânico/Zona Sul RJ;
- Forma de trabalho: A combinar (3 dias presencial e 2 dias remoto ou flexível).
Descrição das atividades:
- Apoiar os sócios na otimização e automatização de processos;
- Realizar análises que subsidiarão as decisões estratégicas da empresa.
O Benie é uma startup de health tech. Para saber mais sobre a empresa, basta ir no
link: https://www.benie.com.br/
✅Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo seletivo.
*********************************************************
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Vaga: Trainee
Trainee Stone: inscrições até 17/09 – Clique Aqui
Trainee BP Bunge: inscrições até 22/09 – Clique Aqui
Trainee Itaú: inscrições até 25/09 – Clique Aqui
Trainee Burger King: inscrições até 30/09 – Clique Aqui
*********************************************************
Desafio Estratégico Bain & Company 2020

As inscrições para o Desafio Estratégico Bain 2020 estão abertas! Neste ano, o
evento será 100% online para a segurança de todos os Bainies e participantes desta
edição.
O Desafio é uma ótima oportunidade para vivenciar a consultoria estratégica na
prática. Além de desempenhar o papel de um consultor em um caso simulado, você
poderá interagir com o time da Bain & Company e conhecer um pouco mais da nossa
cultura.
Se você é estudante universitário e quer aprimorar suas habilidades no
desenvolvimento de estratégias empresariais extraordinárias, monte sua equipe e
participe!
✅ Para mais detalhes, visite o site do desafio <https://desafioestrategicobain.com/> e
participe do nosso webinar no dia 10 de setembro.
*********************************************************
Mentoria Blacks at Bain 2020.2

Olá, tudo bem?
Somos o time da mentoria Blacks at Bain, da Bain & Company, e viemos trazer uma
oportunidade de desenvolvimento única a você!
O objetivo do nosso programa é ajudar pessoas negras a se preparem para construir
uma carreira de sucesso e orientá-las sobre o processo seletivo da Bain a partir de
diversos treinamentos e relacionamento com mentores.
São bem-vindos participantes de qualquer curso e qualquer universidade, mas
buscamos pessoas a partir do antepenúltimo ano de graduação ou que tenham se
formado há no máximo 2 anos.
Para participar do programa, os inscritos passarão por um processo seletivo de duas
etapas:
1) Teste de raciocínio lógico online e teste de inglês online
2) Envio de vídeo (breve, respondendo a algumas perguntas simples)
✅ Confira nossa agenda completa e faça sua inscrição clicando Aqui. Ao se inscrever,
você receberá o link do Webinar, que também será divulgado nas nossas mídias
sociais.
Dúvidas: SaoPauloMentoriaBAB@bain.com ou SaoPauloMentoriaBAB@bain.com
Para conhecer a Bain & Company: https://www.bain.com/pt-br/offices/rio-de-janeiro/
*********************************************************
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Processo Seletivo – Icarus UFRJ?
Somos uma das cinco equipes de Fórmula SAE mais
antigas do país, tendo sido fundada em 2004, ano da
primeira competição brasileira. A competição tem como
objetivo propiciar aos universitários a oportunidade de
aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de
aula, desenvolvendo um projeto completo e construindo
um carro Fórmula.
- As inscrições vão até o dia 02 de outubro. Venha fazer
parte da Icarus!
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo
seletivo.
***************************************
******************
Processo Seletivo 2020.2 - UFRJ Consulting Club
Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Processo Seletivo de 2020.2 do
UFRJ Consulting Club. Se deseja se preparar para o mercado de trabalho, através do
seu desenvolvimento tanto no âmbito pessoal quanto profissional, não deixe essa
oportunidade passar! As inscrições vão somente até o dia 14/09.
O nosso clube é dividido em três principais áreas:
• Escola de Negócios: Área voltada para a produção de conteúdo. Nela, preparamos
capacitações internas que abrangem desde temas mais conteudistas, como Mercado
Financeiro e Private Equity, até práticas de ferramentais, como Power BI e VBA.
Produzimos artigos, podcasts com profissionais renomados e entre outros materiais.
• Fábrica de Consultores: É a área voltada para a atividade prática da consultoria
onde trabalhamos com startups e até mesmo grandes corporações. Através de
projetos reais, atuamos nos mais variados escopos, como precificação, viabilidade
financeira e planejamento estratégico.
• Academia de Preparação: Por fim, temos a área voltada para o aprendizado teórico
de consultoria e impacto externo. Nela, os membros têm a oportunidade de elaborar e
dar aula em um curso de comunicação e de preparação para os processos seletivos
de grandes consultorias estratégicas.
Se você se interessou, não perca essa oportunidade! Lembrando que, nessa edição,
todas as etapas serão realizadas de forma online. Para se inscrever, basta preencher
o formulário abaixo. Esperamos você lá!
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição. Para mais informações:
consultingclub.ps@poli.ufrj.br, https://www.consultingclub.com.br/ ou pelas mídias
sociais do UFRJ Consulting Club (Instagram e Facebook).
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