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ATENÇÃO: Para mais informações sobre procedimentos para ESTÁGIO, acesse a DAEX
Virtual: http://www.poli.ufrj.br/daexvirtual/
Obs: Contínuo* - a empresa não informou a data de término da chamada de recrutamento.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Stone Pagamentos
Programa de Talentos Recruta Stone
Inscrições Abertas até: 30/08/2021
Atualmente, o Recruta é a maior porta de entrada para a Stone Co., onde temos como principal
objetivo captar os maiores talentos do Brasil e trazer pra casa! Sabemos que a UFRJ tem muita
gente com match com o nosso jeito e seria incrível os alunos saberem que estamos com muito
espaço para eles! Acreditamos muito no papel incrível que a Poli tem e por isso queríamos saber
se vocês topariam avisar o pessoal sobre o nosso processo!
✅ Interessados obtém mais informações clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Rede Globo
Programa Estagiar
Inscrições Abertas até: 05/09/2021
O programa Estagiar, da Globo, está com inscrições abertas para jovens estudantes de ensino
superior e técnico. As oportunidades são para Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro e São Paulo. As informações são da Istoé Dinheiro.
Perfil:
- Cursando ensino superior com previsão de formatura entre dezembro/2022 até julho/2024.
✅ Interessados obtém mais informações e se candidatam clicando Aqui.

****************************************************
Empresa: Strategy&
Agente integrador: Cia de Talentos
Vaga: Programa de Estagiários e Associates
Inscrições Abertas até: 15/08/2021
Como parte do network PwC, a Strategy& ajuda os clientes a resolver seus problemas desde a
estratégia até a execução, combinando a experiência em consultoria estratégica com os vastos
recursos do network. A combinação única da empresa de conhecimento estratégico e escala
proporciona excelentes oportunidades de rápido crescimento profissional. Desde o primeiro dia
na Strategy&, tanto Estagiários como Associates farão parte do time de estratégia e serão
envolvidos na resolução de problemas e desafios complexos de clientes. A atuação será em
indústrias diversas, como Aeroespacial, Consumo, Energia e utilities, Petróleo e gás e
Tecnologia. Essa atuação permite desenvolver conhecimento sobre estratégia organizacional,
tecnologia ou outras áreas essenciais para o sucesso dos negócios de nossos clientes.
Perfil:
- Estar realizando a faculdade (qualquer curso) e se qualificar à um estágio;
- Graduação completa a partir de 2019 ou cursando até dezembro de 2022, de acordo com a
oportunidade escolhida;
- Inglês a partir de avançado;
- Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil;
✅ Interessados devem realizar inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Braskem
Programa de Estágio Braskem
Inscrições Abertas até: 27/08/2021
O Programa de Estágio Braskem é a oportunidade de colocar em prática o seu aprendizado
acadêmico. Além de trabalhar em equipe, você terá uma liderança, que vai te acompanhar em
toda sua jornada.
Perfil:
- Cursando graduação a partir do 3º semestre da Universidade;
- Cursos: conforme pré-requisitos de cada vaga.
Benefícios:
- Bolsa auxílio;
- Vale-transporte ou estacionamento;
- Vale-refeição ou refeitório;
- Convênio medico;
- Seguro de vida;
- Bolsa de Inglês para as pessoas que tiverem até o nível básico do idioma.
✅ Interessados devem se inscrever clicando Aqui.

****************************************************
Empresa: Banco BOCOM BBM
Vaga: Estagiário de Tecnologia da Informação - Infraestrutura
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, Redes de Computadores ou Ciência da Computação;
- Inglês avançado;
- Previsão de formatura: a partir de Dezembro/2022;
- Conhecimentos em: Desejável conhecimento em linguagens de Programação.
Atividades:
- Atuar com projetos de infraestrutura de TI (desenvolvimento, implantação e acompanhamento);
- Provisionar Plataformas de Infraestrutura como código;
- Pesquisar e identificar novas soluções e tecnologias aplicáveis ao ambiente da empresa.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Tecnologia da Informação - DevOps
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação;
- Previsão de formatura: a partir de dez/2022;
- Inglês avançado;
- Linguagem de Programação.
Atividades:
- Fazer parte do time Devops do BOCOM BBM, alavancando ferramentas como TFS, Docker,
Kubernetes, SonarQube e Ansible para agilizar o ciclo de desenvolvimento e entrega
de software;
- Atuar na gestão de um parque diverso de base de dados, que inclui sistemas tradicionais (SQL
Server e Oracle), colunares (Vertica) e NoSQL (ElasticSearch);
- Desenvolver e administrar soluções de IaaS, PaaS e SaaS em cloud (AWS e Azure);
- Utilizar ferramentas de analytics, como o Splunk, para dar inteligência ao monitoramento do
ambiente lógico e físico, tanto interno quanto na nuvem.
Mais uma oportunidade na mesma empresa
Vaga: Estagiário de Segurança da Informação
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação;
- Inglês avançado;
- Previsão de formatura: a partir de Dezembro/2023;
- Conhecimentos em: Desejável conhecimento em Administração de Sistemas Operacional.
Atividades:
- Atuar apoiando os times de segurança: Blue Team e Red Team;
- Utilizar as ferramentas de segurança e monitoração da infraestrutura;

- Automatizar os processos de segurança.
Benefícios (das três oportunidades):
- Bolsa-auxílio: R$ 2.000,21;
- Vale-Refeição;
- Vale-Transporte;
- Seguro de Vida;
- Bonificação Semestral;
- Gympass.
Inscrições Abertas até: Contínuo*
✅ Interessados em quaisquer dessas vagas devem cadastrar o CV
www.bocombbm.com.br e candidatar-se à vaga através do link “Oportunidades”.

no

site:

****************************************************
Empresa: Milenio Capital
Vaga: Estagiário de RI & BD
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando a partir do 5º período de Engenharia e outros cursos;
- CR acima de 8 desejável;
- Inglês fluente;
- Conhecimento: Pacote Office Avançado (PowerPoint imprescindível).
Atividades:
- Elaboração e utilização de materiais institucionais e de divulgação dos produtos;
- Elaboração de propostas de negócio para nossas empresas parceiras;
- Participação de reuniões com investidores e empreendedores;
- Acompanhamento do pipeline de projetos;
- Suporte ao cadastro de investidores nas plataformas de investimento;
- Controle do passivo de fundos da gestora.
✅ Interessados devem enviar CV, histórico acadêmico e tabela de horários da faculdade para o
e-mail: rh@milenio.capital .
****************************************************
Empresa: Gap Asset
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Gap foi fundada em 1996, sendo pioneira no mercado de gestoras independentes. A gestora é
composta de profissionais altamente qualificados e com larga experiência no mercado financeiro
com cerca de R$ 2 bi sob gestão, possuindo forte cultura de partnership. Estamos buscando
alguém com interesse em análise de empresas na área de renda variável da gestora.

Perfil:
- Cursando Engenharia ou Economia;
- CR > 7.5;
- No mínimo 1 ano para se formar;
- Conhecimento e/ou interesse em valuation e contabilidade é um diferencial;
- Gostar muito de ler e estudar;
- Cursando a partir do 5º período de Engenharia e outros cursos;
- Carga horária: 30 horas semanais, mas os horários são flexíveis.
Benefícios:
- Bolsa: R$ 1.600,00/mês + Vale Alimentação e transporte + Possibilidade de bônus semestral.
Local de trabalho: Leblon – Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail: mesarv@gapasset.com.br, contendo as
informações de CR e data de previsão de formatura.
Site da Empresa: https://gapasset.com.br/
****************************************************
Empresa: Simbiose Ecosoluções
Vaga: Estágio Técnico na área de gestão de projetos socioambientais
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Simbiose Ecosoluções é uma empresa de assessoria técnica em engenharia ambiental, com a
missão de catalisar transformações regenerativas em negócios e comunidades, gerando impacto
positivo através da integração de conhecimentos tradicionais com avanços tecnológicos.
Perfil:
- Inglês intermediário;
- Computação: planilhas digitais básico;
- Pesquisa online intermediário;
- Qualidades sociais: Apaixonado por temas socioambientais; Organizado; Proativo; Criativo;
- Carga: 20 horas semanais.
Benefício:
- Bolsa de R$ 800,00 paga até o dia 10 de cada mês.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail: marcos@simbiosesolucoes.eco.br .
****************************************************
Empresa: AutoU
Vaga: Estagiário de Produtos Digitais
Inscrições Abertas até: 27/08/2021
A AutoU, uma Startup focada em criar soluções digitais para melhorar o dia dia do trabalho em
grandes empresas está contratando um@ Estagiári@ de Produtos Digitais! O seu principal
objetivo será trazer à tona nossas melhores soluções digitais e pensar em maneiras de escalá-las,
além de apoiar no dia a dia dos projetos e do crescimento da empresa.

Perfil:
- Estar realizando a faculdade (qualquer curso) e se qualificar à um estágio. Caso você já seja
formad@ ou tenha pulado a faculdade, entre em contato e lhe indicaremos outras vagas que
temos em aberto.
- Nós trabalhamos com horários flexíveis, mas temos muito bom senso. Para esta vaga,
enxergamos que a pessoa irá trabalhar em média 6 horas por dia (a depender da disponibilidade).
- Se encaixar no Perfil Desejado.
- Não é necessário saber programar (apesar de ser um diferencial).
Benefícios:
- Bolsa mensal líquida de R$2.500,00;
- Possibilidade de Efetivação e Stock Options;
- Auxílio internet de até R$200,00/mês;
- Bônus variável por performance de até R$5.000/ano;
- Direito à até 2 livros por mês;
- Trabalho remoto e horários flexíveis.
✅ Interessados obtém mais informações e se candidatam clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Ternium
Programa de Estágio Regular – Setembro/2021
Inscrições Abertas até: Contínuo*
O estágio tem duração de até 2 anos – atualmente estamos no regime híbrido, e a vinda a usina e
a periodicidade dependem de cada área. Início previsto para Setembro/21.
Perfil:
- Alunos dos cursos de Engenharia Metalúrgica ou Engenharia Química;
- A partir do 6º/7º período;
- Desejável inglês intermediário;
- Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.
Benefícios:
- Bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-alimentação, alimentação no local, ônibus
fretado para acesso à empresa, plano de saúde e plano dental.
✅ Interessados devem realizar inscrição 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: Studio Investimentos
Inscrições Abertas: durante o mês de Agosto
Vaga: Estagiário de Backofice
A Studio é uma gestora de recursos fundada em 2009. A empresa é focada na gestão de Fundos
de ações e conta com profissionais com larga experiência no mercado financeiro. A empresa
oferece grande oportunidade de desenvolvimento profissional e excelente perspectiva de
crescimento.
Perfil:
- CR acima de 8,0;
- Formatura a partir de julho/2022;
- Programação (desejável): Python, SQL, VBA, JavaScript;
- Domínio de Excel;
- Inglês Fluente.
Atribuições:
- O estágio estará focado na área operacional e back office da empresa. As atividades envolvem
Cálculo das cotas do fundo, Batimento e boletagem das operações, Controle de caixa, Aluguel de
ações, Relatórios gerenciais de resultados dos fundos, além de diversas outras atividades
operacionais do fundo.
Bolsa Estágio: R$ 2.500,00 por mês.

Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário de Análise de Empresas
Perfil:
- CR acima de 8,0;
- Formatura a partir de dezembro/2023;
- Conhecimento de contabilidade;
- Domínio de Excel;
- Inglês Fluente.
Atribuições:
- O estágio estará focado na análise fundamentalista de empresas. As atividades envolvem
desenvolvimento do conhecimento de contabilidade para análise de balanços e construção de
modelos de projeção financeira. Suas funções auxiliarão na avaliação dos investimentos,
fundamentada no profundo conhecimento das empresas e seus ambientes competitivos para
encontrar, com margem de segurança, distorções entre o valor intrínseco das companhias e seu
preço no mercado acionário.
Bolsa Estágio: R$ 2.500,00 por mês.
✅ Interessados em qualquer uma das duas oportunidades devem enviar currículo e histórico
escolar para contato@studioinvest.com.br.
Site da Empresa: https://www.studioinvestimentos.com.br
****************************************************
Empresa: Grupo AR&Co
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Estamos com uma oportunidade aberta para Estágio na área de Planejamento Financeiro do
Grupo AR&Co (www.usereserva.com), área estratégica que tem interface direta com diretores e
sócios e muito espaço para aprendizagem sobre finanças, tecnologia e inovação e sobre o
mercado de varejo, em um ambiente propício à proposição de soluções práticas aplicadas ao
negócio.
Perfil:
- Estudante de Engenharia de Produção;
- Excelente raciocínio lógico e capacidade analítica;
- Desejável: Excel e SQL.
Atribuições:
- Se você é bom em matemática, tem interesse pela área financeira e quer trabalhar com isso ,
essa vaga é para você! O(a) estagiário(a) de Planejamento Financeiro apoiará diariamente o
controle das vendas, formulação das metas e o controle dos estoques e das despesas da AR&Co
(Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, Eva e Reserva Ink), sempre buscando
formas de otimizar nossos processos e resultados. Além disso, esse estagiário(a) trabalhará com
as projeções financeiras para os novos negócios e iniciativas do grupo!

✅ Interessados devem realizar inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Magnitude Group
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Magnitude é uma plataforma de esportes e entretenimento. Nossa equipe é formada por
profissionais preparados, criativos, com vontade de crescer e fazer uma diferença no mundo.
Nosso ambiente de trabalho é informal e colaborativo, todos participam com ideias e sugestões.
Perfil:
- Procuramos um candidato automotivado, de elevada capacidade analítica e com muita vontade
de aprender e participar dos projetos com afinco. Pontualidade e profissionalismo são
fundamentais para a vaga;
- Carga: 6 h/dia;
- Estudantes de Engenharia com CR > 7,0 e previsão de formatura entre Dez-22 e Jun-23;
- Fluência em inglês e conhecimento do Pacote Office;
- Conhecimento em outros idiomas, além de ferramentas de edição de vídeo e cursos específicos
na área serão diferenciais.
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.000,00; Alimentação + Transporte: R$ 600,00.
✅ Interessados devem enviar CV para: curriculos@magnitudeseg.com
Site da Empresa: www.magnitudeseg.com
****************************************************
Empresa: Solit
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: Pacífico Gestão de Seguros
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: Contínuo*

A Pacifico Gestão de Recursos é formada por uma equipe com grande experiência e tradição em
gestão de recursos de terceiros, possuindo um histórico de mais de 20 anos em fundos de ações e
multimercados. A Pacifico tem em sua origem uma forte cultura empresarial e de gestão, dentro
da qual já se formaram três gerações de profissionais de investimento.
Nossa filosofia é de que o programa de estágio seja a principal porta de entrada para a nossa
empresa. Queremos selecionar poucos, e somente os melhores, proporcionando o melhor
treinamento a todos. O objetivo é a formação de capital humano para o longo prazo: preparar os
futuros sócios da empresa.
Perfil:
- Estar matriculado do 5º período em diante;
- CR acumulado superior a 8;
- Inglês fluente;
- Conhecimentos básicos de informática.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail: cv@pagr.com.br
Site da Empresa: http://www.pagr.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 julho/Agosto a Dezembro de 2021 – Inscrições abertas até: 31/08/2021.
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: JGP
Vaga: Estágio em Programação (Full Stack) para área de crédito
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Bom relacionamento interpessoal;

- Sólidos conhecimentos em programação web (HTML e CSS) e banco de dados;
- Diferenciais: Python, JS e SQL avançados.
✅ Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail rh@jgp.com.br, mencionando o nome
da vaga no assunto da mensagem.
Para mais informações e conhecer outras oportunidades, clique Aqui.
****************************************************
Empresa: VTEX
Vaga: Estagiário FP&A
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Você fará parte de nossa equipe de FP&A responsável por nossa estratégia de gestão e relatório.
Como membro de nossa equipe, você terá a oportunidade de trocar conhecimentos com líderes e
companheiros experientes. Avaliamos e incentivamos a compartilhar ideias e conhecimentos
para melhorar e desenvolver novas pesquisas, KPI's e processos internos.
Perfil:
- Bacharelado em Engenharia, Economia ou áreas relacionadas;
- Conhecimento em Excel (habilidades de BI seriam uma vantagem);
- Ter proficiência em inglês e português (espanhol seria uma vantagem);
- Capacidade de lidar com os problemas sempre com uma abordagem orientada para os negócios.
Benefícios:
- Remuneração competitiva;
- Partilha de lucros;
- Horário de trabalho flexível;
- Vale-refeição (Flash);
- Seguro saúde, odontológico e de vida;
- Assistência de creche;
- Licença parental prolongada;
- Parceria Gympass (acesso a mais de 2700 academias);
- Bolsa de idiomas: subsídio de 65% nos cursos de inglês, espanhol e português;
- Frete grátis em mais de 1000 lojas VTEX.
✅ Interessados devem se candidatar clicando Aqui e mandando também seu currículo para o email jptauhata@poli.ufrj.br.
****************************************************
Empresa: Tenaris
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Vaga: Estagiário em Marketing
Perfil:
- Excelentes habilidades interpessoais e de comunicação, extremamente analítica, pro ativa, saiba
gestionar múltiplas tarefas e ser curiosa;

- MS Office avançado e desejável conhecimento em programação (VBA) e Power BI;
- Inglês avançado e Espanhol desejável;
- Cursando a partir do 5º período.
Principais atividades:
- Irá trabalhar com diversos projetos em paralelo, com prazos curtos e de alta confidencialidade;
- Gestão das informações de mercado de perfuração e produção de Petróleo e Gás no Brasil;
- Realizar reportes em Power Bi e Access;
- Responsável pela análise mensal das Importações e Exportações brasileiras de tubos de aço
entre outros produtos;
- Entender sobre os produtos e o mercado em que a empresa está inserida, analisando notícias e
competidores;
- Terá contato com diversas áreas da empresa, dentro e fora do Brasil;
- Fará e dará apoio em apresentações para a gerencia e diretoria da empresa;
- Auxiliará na projeção de mercado futuro de 5 anos e de vendas anual;
- Será responsável pelos indicadores de mercado e a sua analise;
- Suporte a equipe Comercial e Relações Institucionais.
LOCATION: Pindamonhangaba - São Paulo - Brazil
DEPARTMENT: PLANNING
HR CONTACT: KLEIDSON LEOPOLDINO
✅ Interessados obtém mais informações e realizam inscrição clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Programa de Estágio em Engenharia
O Programa de Estágio da Tenaris foi desenvolvido para proporcionar aos estudantes uma
experiência de trabalho real, oferecendo tarefas desafiadoras em diferentes áreas. Promovemos
uma rede de aprendizado colaborativo, compartilhando a experiência de nossos profissionais
com o restante da organização. Confira os requisitos e não perca esta oportunidade!
Perfil:
- Ensino Superior cursando em Engenharia (desejável Engenharia de Materiais, Produção ou
Mecânica);
- A partir do 5º período de graduação e com disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 1 ano;
- Necessário inglês intermediário/avançado;
- Conhecimento intermediário/avançado em Excel;
- Desejável conhecimento em Power BI.
LOCATION: Pindamonhangaba - São Paulo - Brazil
DEPARTMENT: PLANNING
HR CONTACT: KLEIDSON LEOPOLDINO
✅ Interessados obtém mais informações e realizam inscrição para essa vaga clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estágio em Supply Chain

Perfil:
- Ensino superior cursando em engenharia;
- A partir do 5º período e com disponibilidade para estagiar por 02 anos;
- Inglês intermediário/avançado;
- Excel intermediário/avançado.
LOCATION: Pindamonhangaba - São Paulo - Brazil
DEPARTMENT: SUPPLY CHAIN
HR CONTACT: KLEIDSON LEOPOLDINO
✅ Interessados obtém mais informações e realizam inscrição para essa vaga clicando Aqui.
Outras oportunidades de estágio na Tenaris: Estágio em Modelagem de Dados;
Estágio Técnico em Meio Ambiente;
Estagio em Planejamento Econômico e Financeiro;
Estágio em Supply Chain (outra vaga)
Site de carreiras: www.tenaris.com/en/careers
****************************************************
Empresa: Álamos Gestão de Recursos
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Álamos Gestão, fundada em 2008 por ex-sócios e diretores de corretoras e bancos, tem
atuação em gestão de fundos e em wealth management. A gestora conta com fundos próprios –
Álamos Compass FIM e Álamos Taiga FIA – e com carteiras administradas. Para conhecer mais
sobre a Álamos, acesse.
Perfil:
- Estudantes das Engenharias;
- Possuir Inglês, bom raciocínio lógico e capacidade analítica;
- Perfil empreendedor;
- Ser organizado e ter boa relação interpessoal;
- Capacidade de lidar com diversas tarefas simultaneamente;
- Conhecimento de programação: VBA é diferencial;
- Noções de mercado financeiro são diferenciais.
Principais atividades:
- Desenvolvimento, manutenção e programação de sistemas e rotinas operacionais referentes aos
fundos e carteiras administradas;
- Implementação de carteiras administradas, movimentação do passivo e processamento dos
fundos;
- Cadastro e controle de clientes nos sistemas internos;
- Atualização e monitoramento de rotinas e processos de compliance;
- Acompanhamento de operações diárias dos fundos.
Local de trabalho: Centro (disponibilidade imediata).
✅ Interessados devem enviar currículo para: rh@alamosgestao.com.br.

Site da Empresa: www.alamosgestao.com.br
****************************************************
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: MRV Engenharia
Vaga: Estágio de Engenharia Civil
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estar cursando Engenhara Civil do 5º ao 8º período;
- Determinação;
- Autogestão;
- Senso de liderança;
- Habilidades de trabalho em equipe;
- Conhecimentos em Excel e Autocad.
Principais atividades:

Acompanhamento de atividades e produtividade dos serviços de infraestrutura, estrutura e
acabamento predial, levantamento de pedidos e solicitações de materiais. Preenchimento de
planilhas de controle e ficha de verificação de serviço.
Benefícios:
- Bolsa de estágio compatível com o mercado + Vale-transporte + Programa de incentivo à
prática de atividades físicas.
Local de Trabalho: Grande Rio (Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí, Nova Iguaçu e Duque
de Caxias), Norte (Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras) e Sul Fluminense (Volta
Redonda e Resende).
✅ Interessados obtém mais informações e candidatam-se à vaga clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Squadra Investimentos
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Squadra foi fundada em 2008 por ex-sócios/funcionários da JGP e antigo Ventura (Icatu). A
gestora é hoje uma das maiores casas de renda variável independentes do Brasil com cerca de R$
14 bi sob gestão e possui forte cultura de partnership.
A ideia é que a pessoa tenha a oportunidade de ficar na empresa, mesmo depois de formada.
Estamos buscando alguém com interesse em programação para trabalhar com gestão e análise de
dados na área de Research de renda variável.
Perfil:
- Estudantes de Engenharia da Computação/Outras Engenharias/Ciência da Computação;
- CR > 7.5 e faltando, no mínimo, 1 ano para se formar;
- Carga horária: ~30 horas semanais, mas os horários são flexíveis;
- Conhecimento prévio de programação (Idealmente: Python, VBA e SQL);
- Gostar MUITO de ler e estudar.
Benefícios:
- Bolsa de R$ 2.000,00/mês + vale alimentação e transporte + Bônus semestral.
Local de Trabalho: Shopping Leblon – Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@squadrainvest.com.br, contendo as
informações de CR e previsão de formatura.
Site da Empresa: http://www.squadrainvest.com.br
****************************************************
Empresa: WEG Linhares
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A WEG Linhares iniciou o período de inscrições para estágio referente ao segundo semestre de
2021. O objetivo do estágio é desafiar o estudante a colocar em prática os conhecimentos
adquiridos, vivenciando a realidade de uma grande empresa.

Perfil:
- Estudantes cursando o último período dos cursos: Engenharia Mecânica, Elétrica ou Produção e
Engenharia Controle e Automação;
- Ter concluído as matérias presenciais do curso;
- Disponibilidade de mudança.
Benefícios:
- Alimentação subsidiada, atendimento ambulatorial, auxílio moradia (conforme política da
empresa), bolsa auxílio, ginástica laboral, seguro de vida em grupo, transporte.
✅ Interessados obtém mais informações e efetivam sua inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Ori Capital
Vaga: Estágio em Análise de Investimentos em Ações
Inscrições abertas até: Contínuo*
A Ori Capital é uma gestora que se dedica 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 em investimento em ações considera um treinamento sobre:
▪ Framework de investimentos
▪ Análise de diferentes modelos de negócios
▪ Direito societário, governança corporativa e cases de cultura empresarial
▪ Contabilidade e análise de demonstrações financeiras
▪ Modelagem financeira/valuation
No momento nosso programa de estágio está voltado principalmente para mulheres, com
previsão de formatura a partir de 2022.1.
✅ Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail sofia@oricapital.com.br.
****************************************************
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: Reserva INK
A Reserva INK é a plataforma Fullcommerce que permite a criação de lojas de moda online
operadas pelo Grupo Reserva. Temos espírito de startup e tecnologia no sangue, agora aliados a
um dos maiores grupos de moda do Brasil. Viemos ao mundo para quebrar barreiras e
potencializar pessoas, por isso nosso mote é "movido a pessoas incríveis".
Através da nossa plataforma e serviços, ajudamos empreendedores e criativos a criarem suas
marcas e venderem produtos online com muita facilidade e uma fração dos custos tradicionais de
se começar um negócio. Nossa missão é diminuir as barreiras e tornar menos difícil a vida do
empreendedor de varejo de moda no Brasil.
Vaga: Desenvolvedor.
Sobre a vaga:
Estamos no começo da nossa jornada, portanto buscamos desenvolvedores com um espírito
colaborativo e empreendedor que gostam de verdadeiramente construir produtos e negócios:
você terá um impacto enorme em diversos produtos da Reserva INK. Valorizamos quem se
identifica com a gente e com o nosso propósito, tem sangue nos olhos e amor no coração!
Precisamos de uma pessoa sedenta por desafios, compartilhar conhecimento e disposta a
trabalhar em equipe. Esperamos que você nos ajude a manter, desenvolver e implementar novas
funcionalidades na nossa plataforma. Esta é uma oportunidade como poucas de participar de
perto da criação e evolução de um negócio com alto potencial, desde sua fase inicial. Os desafios
estarão em constante mutação ao longo dessa jornada, mas o alvo é fixo: seremos a maior e
melhor plataforma de fullcommerce para moda da América Latina.
Perfil:

- Estar cursando Ensino Superior;
- Experiência comprovada em alguma linguagem de programação;
- Conhecimentos em HTML, CSS;
- São diferenciais: Inglês avançado; algum conhecimento de Ruby, Javascript ou Ruby on Rails;
alguma experiência com Metodologias Ágeis; participação em Empresa Júnior ou atividade
análoga; gostar de se divertir trabalhando :).
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Customer Success.
Sobre a Vaga:
A Reserva INK tem três pilares fundamentais que guiam tudo que fazemos: tecnologia,
experiência e comunidade. Essa vaga é para estagiar ajudando diretamente na frente de
Comunidade, entendendo o que é considerado sucesso para os usuários da nossa plataforma e
ajudando mais sellers a chegarem lá. Se você ama a interseção de tecnologia, empreendedorismo
e educação, você já tem meio caminho andado. Seu trabalho será diretamente junto ao time de
co-fundadores e gestores da marca e você terá contato constante e direto com a comunidade de
Sellers da Reserva INK (conheça a história de alguns deles aqui).
Seu papel será definir e acompanhar as métricas e metas mais importantes relacionadas a nossa
comunidade. Tudo isso com toda a autonomia, protagonismo e flexibilidade que só um ambiente
de startup pode oferecer. Aqui você vai ter muito espaço para errar e aprender fazendo
diariamente.
No fim do dia, seus objetivos estarão relacionados a criar e fortalecer o relacionamento com
nossa comunidade de empreendedores, ajudá-los com ferramentas e soluções para que eles
tenham sucesso e consigam extrair o máximo de valor possível da ferramenta. Na maioria dos
casos isso irá se traduzir em ajudá-los a realizarem mais vendas e escalarem suas marcas. Depois
de decifrar esse código, o desafio é escalar essa receita para todos da comunidade.
Perfil:
- Cursando Ensino Superior;
- Habilidade para análises numéricas;
- Orientação a resultados e foco para que todas as ações e projetos sejam mensuráveis;
- Iniciativa e focado na resolução de problemas;
- Análise de negócios e demandas internas e dos usuários;
- Habilidade interpessoal para lidar com time multidisciplinar;
- Organização e Planejamento;
- São diferenciais: Experiência com rotinas de produto e projetos ágeis; Inglês Avançado; gostar
de se divertir trabalhando.
Inscrições para Desenvolvedor e Customer Success abertas até: Contínuo*
Benefícios:
- Bolsa de Estágio compatível com o mercado + Vale Transporte.
Local de Trabalho: 100% online (aceitamos pessoas de todo o Brasil).
✅ Interessados em qualquer das duas vagas devem enviar CV atualizado para
juan.pedroza@reserva.ink com o assunto "Vaga Estágio 2021".
****************************************************

Empresa: Lapagesse Engenharia
Vaga: Estágio
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Missão/descrição do Cargo:
- Participar da produção de projetos e laudos estruturais com alto nível de detalhamento,
proporcionando facilidade de execução e economia para as obras;
- Projetos de formas;
- Projetos de armações de fundações, vigas, lajes e pilares;
- Projetos em estruturas metálicas;
- Projetos de reforços estruturais;
- Elaboração de laudos técnicos;
- Visitas às obras;
- Participações de reuniões técnicas multidisciplinares;
- Atuação em projetos residenciais, comercias e industriais;
- Desafio: Aprender com rapidez e ter extrema atenção a detalhes.
Perfil:
- Não é necessária experiência na área, mas já ter trabalhado será diferencial. Importante ter
disponibilidade de horário comercial;
- Alunos de Engenharia Civil, com ênfase em estruturas, a partir do 7º período;
- Estar cursando ou ter cursado disciplinas de concreto armado;
- Software Autocad 2D e 3D, Pacote Office - Excel e Word avançados, Inglês intermediário;
- Competências: Perfil proativo; dinâmico, raciocínio lógico, boa comunicação, vontade de
aprender.
Benefício:
- Bolsa R$ 1.000,00 (estágio de 6h).
Local de Trabalho: Centro do Rio (Lapa) – não é home office.
✅ Interessados devem enviar CV para o e-mail da consultoria de recursos humanos
oportunidades@hightalentgang.com.br .
****************************************************
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: Transocean
Vaga: Estágio
Inscrições Abertas até: Contínuo*

*********
*******************************************
Empresa: Tenaris
Vaga: Estagiário de Desenvolvimento de Produto - Welded Pipes
Inscrições Abertas até: Contínuo*
At Tenaris, you will join a global network of professionals working together toward a common
goal: shape the future of energy through advanced tubular products and services. If you want to
become part of a diverse team that values results, analytical approach to problem solving and
teamwork, Tenaris is the place for you.
Perfil desejado:
- Gerenciar rotina de amostragem de testes industriais;
- Coordenar comunicação para realização de ensaios mecânicos;
- Preparar material de suporte para definições técnicas por meio de análise de dados;
- Organizar os gastos do departamento de maneira visual (PowerBI).
Location: Pindamonhangaba - Sao Paulo.

Department: Engineering.
✅ Interessados devem se inscrever clicando Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: Nube
Empresa: Omni Táxi Aéreo
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A empresa Omni, do ramo de táxi aéreo focada na indústria de petróleo e gás, lançou seu
Programa de Estágio e está com vagas para alunos das Engenharias, de Administração, Relações
Internacionais e diversos outros cursos.
✅ Interessados devem anotar o código: 204509 e se cadastrar preenchendo o Formulário da
NUBE, clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Murano Investimentos
Vaga: Estagiário.
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Nós da Murano Investimentos, gestora de fundos quantitativos com 12 anos de existência,
estamos à procura de um estagiário visando efetivação.
Perfil:
- Estar cursando preferencialmente engenharia ou outras áreas exatas como ciência da
computação, informática, matemática e física;
- Previsão de formatura à partir de Dezembro de 2021;
- Ter conhecimento, aptidão e experiência comprovada em programação. Não são requeridas
linguagens de programação específicas, mas conhecimento e experiência em programação
orientada a objetos (OOP) serão considerados diferenciais relevantes;
- Possuir bom raciocínio lógico;
- Fluência em inglês escrito e oral;
- Interesse em trabalhar no mercado financeiro, em específico na área quantitativa.
Principais Atividades:
- Projeto, desenvolvimento, otimização e manutenção de sistemas automatizados de trading;
- Suporte à pesquisa e desenvolvimento de modelos de execução;
- Estruturação e atualização de banco de dados;
- Otimização de processos e automatização de rotinas operacionais.
✅ Interessados devem enviar para bruno.furtado@muranoinvest.com as seguintes informações:
Currículo; CR (coeficiente de rendimento) da universidade até o momento; Histórico escolar da
universidade.
****************************************************
Empresa: MD Sistemas

Vaga: Estagiário (Manutenção Preditiva)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A MD Sistemas é uma empresa líder de mercado no setor de monitoração e diagnóstico
automático de grandes máquinas de geração de energia elétrica.
Perfil desejado:
- Alunos de Engenharia Mecânica, a partir do 5º período;
- Inglês intermediário;
- AutoCAD 2D.
Atividades:
- O estudante apoiará a Implantação e Gerenciamento de Sistemas de Manutenção Preditiva em
grandes empresas do setor de Geração de Energia Elétrica (Engie, Queiroz Galvão, CTG, Vale,
entre outras).
Áreas de Interesse:
- Vibrações Mecânicas;
- Manutenção;
- Inteligência Artificial;
- Instrumentação.
✅ Interessados devem enviar CV para candidato@sistemasmdm.com.br com o assunto “Estágio
Engenharia Mecânica”.
****************************************************
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.
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
econômico-financeira 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,

· 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.

apresentações,
análise
de
consistência de dados e interpretação
de resultados.

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 o final de 2021.
Benefícios:
- Bolsa-estágio e outros benefícios de acordo com a carga horária.
✅ Interessados obtém mais informações clicando Aqui (site da empresa) ou pelo e-mail
estagio@psr-inc.com. Para efetivar inscrição, preencher formulário clicando Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: CIEE
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estudantes de Engenharia de Produção do 3º ao 6º período;
- Carga de 6 horas variável.
Benefícios:
- Bolsa auxílio de R$ 1500,00 + AT + AR + Assist. Médica e Odontológica.
Local de trabalho: Home office.
✅ Interessados devem enviar CV, laudo médico e declaração da universidade para
tamiresm@cieerj.org.br com o Assunto "Estágio – Eng.Produção".
****************************************************
Empresa: Ventura Solar
Vaga: Estágio em TI
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Desenvolvedor backend: Servidor de aplicação; desenvolvimento de API REST; fluxo de
mensageria e orquestração de dados.
- Desenvolvedor front-end: Interface responsiva; aplicação web integrada com servidor de
aplicação; controle de acesso e segurança.
- Desenvolvedor mobile: Solução para Android; deploy na Play Store; elaboração de contratos e
modelagem de banco de dados.
Requisitos:
- 30 h por semana;
- Cursar Ciência da Computação ou faculdade similar;
- Ter alguma experiência com desenvolvimento de software.

✅ Interessados devem enviar currículo para ricardosilveira@poli.ufrj.br.
****************************************************
Empresa: SITAWI
A SITAWI tem como missão aconselhar investidores, financiadores, empresas e governos a
incorporarem questões ambientais, sociais e de governança (ASG) no processo decisório de
alocação de capital.
E para aumentar a diversidade no time da SITAWI, incentivamos pessoas negras, LGBTQIA+ e
pessoas com deficiência a se candidatarem no processo seletivo.
Quer trabalhar em projetos de Consultoria, Risco Socioambiental, Pesquisa ESG, Títulos Verdes,
entre outros?
Vaga: Estágio Finanças Sustentáveis
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando Engenharia, Economia, Administração, Gestão Ambiental ou áreas correlatas;
- Alunos a partir do 4º período com previsão de formatura a partir de Jul/2022;
- Facilidade com Excel e manipulação de dados / informações;
- Habilidades de pesquisa, análise quantitativa e financeira;
- Interesse genuíno pela temática socioambiental aplicada a economia, negócios e finanças;
- Carga horária: 30 horas/semanais.
Benefícios:
- Bolsa: inicial R$ 1.100,00 + outros.
Local de trabalho: trabalho inicial 100% remoto, com preferência para residentes no eixo RioSP.
✅ Interessados obtém mais informações e cadastra o currículo no site da Consultoria Terra,
clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Eneva
Vaga: Estagiário de Poços
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estar cursando Graduação em Engenharia Petróleo;
- Nível de inglês avançado ou fluente;
- Disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias;
- Moradia no Rio de Janeiro;
- Conhecimento pacote office;
- Capacidade de trabalhar em equipe;
- Boa comunicação;
- Proatividade.
Principais atividades:
- Acompanhar e analisar as operações de poços nas Bacias Parnaíba e Amazonas;

- Elaborar relatórios para ANP;
- Elaborar escopos técnicos para processos de compra;
- Participar das reuniões diárias de operação e de DWOPs;
- Promover interface contínua entre contratadas e HSE Eneva;
- Realizar interface técnica entre a área de poços e as demais áreas da Eneva.
Local de Trabalho: Estagiário para a área de Poços para atuação na Sede no Rio de Janeiro, em
regime administrativo, podendo realizar embarques eventuais para o Maranhão e Amazonas.
✅ Interessados obtém mais informações e efetivam sua candidatura clicando Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário – Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estudante de graduação relacionada a Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho,
preferencialmente nas Engenharias (Ambiental, Petróleo, Florestal, Química, Civil com ênfase
em Recursos Hídricos), Biologia, Química ou Geografia;
- Cursando a partir do 5ª período;
- Carga horária flexível de 30 horas semanais.
Benefícios:
- Bolsa auxílio + Vale refeição + Vale transporte + plano de saúde + plano odontológico;
- Seguro de vida + Gympass + jiu-jitsu, yoga, futebol e muitos desafios e oportunidades de fazer
acontecer.
Local de Trabalho: Botafogo - Rio de Janeiro.
✅ Interessados obtém mais informações e efetivam sua candidatura clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Bridge & Co.
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estar cursando graduação de Engenharia(s), Administração, Ciência da Computação ou áreas
afins;
- Ter conhecimento intermediário em inglês;
- Ter disponibilidade para estagiar 6h diárias;
- São destaques ter conhecimentos básicos em Engenharia e Gestão de Processos de Negócio.
Principais atividades:
- Realizar entrevistas com clientes para coletar sua situação atual de trabalho;
- Documentar em atas escritas, fluxogramas de processo e planilhas de controle o que foi
coletado das entrevistas e da observação dos clientes;
- Conduzir pesquisas em fontes de relevância para dar apoio às linhas técnicas dos projetos de
consultorias;

- Elaborar apresentações e documentos técnicos do projeto, com a supervisão de consultores
mais experientes;
- Montar materiais internos para a Bridge & Co. relacionados ao término dos projetos, lições
aprendidas, cases etc.
Benefícios:
- Plano odontológico e médico + Seguro de vida + Gympass + Zenklub;
- 08 (oito) day-off's por ano.
✅ Interessados obtém mais informações e efetiva candidatura para a vaga clicando Aqui.
Site da Empresa: https://bridgeconsulting.com.br/
****************************************************
Empresa: Enauta
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando Engenharia de Petróleo - preferencialmente com previsão de formatura para 2023/24;
- Excel Avançado e domínio em Power Point;
- Desejável Inglês Avançado/Fluente;
- Será um diferencial ter tido experiência na indústria de Petróleo & Gás.
Principais atividades:
- Acompanhamento de licitações, de projetos técnicos e planejamento estratégico de diferentes
áreas da empresa;
- Reporte ao CEO da empresa com relação aos status de ação acompanhada;
- Participação em reuniões, quando solicitado;
Benefícios:
- Pacote de benefícios compatível com o mercado.
✅ Interessados devem enviar CV para: rh@enauta.com.br com o assunto “Estágio – Diretoria
Geral”.
Site da Empresa: https://www.enauta.com.br/
****************************************************
Empresa: Fabbrica Growth Consulting
Programa Fabbrica Talents (Estágio)
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:
- Estudantes do último período em Engenharia ou Administração;
- Previsão de Graduação: Julho-Outubro/2021, com mobilidade nacional e disponibilidade de
residência nos Hubs Sul (Floripa/SC) ou Sudeste (BH/MG).

✅ Interessados obtém mais informações e application clicando Aqui e pelo e Instagram
(@fabbricagc).
****************************************************
Empresa: Tenaris
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
O principal desafio dessa posição será o de acompanhar a aderência aos planos de manutenção
preventiva e preditiva, paradas programadas, programação das ordens de manutenção,
cadastramento de lista técnica e características dos ativos industriais, planejamento da
manutenção e do cronograma, além de apoio na elaboração e apuração de novos indicadores.
Perfil:
- Cursando a partir do 3º ano de Engenharia de Produção, Engenharia da Computação ou
Ciências da Computação;
- Conhecimento avançado no pacote Office, principalmente Excel;
- Desejável conhecimentos em VBA ou outras linguagens de programação;
- Conhecimento em Power BI.
Local do Estágio: Pindamonhangaba / SP.
✅ Interessados obtém mais informações e efetivam inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Tork Capital
Vaga: Estagiário – Analise de Empresas
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Tork Capital é uma gestora independente de recursos fundada em Agosto de 2018 com foco em
ações, com cerca de R$4.0 bilhões sob gestão. Somos uma equipe de profissionais com
comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de
elevada reputação na indústria de fundos de investimento, antes de juntar-se à Tork Capital.
Adotamos um modelo de partnership, que julgamos ser essencial para atrair e reter profissionais
comprometidos, que pensem e ajam como donos.
Perfil:
- Cursando Engenharia, Economia, Matemática; C.R. superior a 8.0;
- Previsão de formatura para dez/21 ou superior.
- Inglês avançado;
- Conhecimento de Excel;
- Desejável noção de programação: VBA, R ou Phyton.
Atividades:
- Confecção de modelos com projeções de DRE, balanço e fluxo de caixa;
- Introdução à análise fundamentalista;
- Interação constante com analistas e gestor.

✅ Interessados devem enviar currículo e histórico escolar com o assunto "Vaga de estágio" para:
contato@torkcapital.com.br.
****************************************************
Empresa: Novus Capital
Vaga: Estagiário – Equity Research
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos uma gestora de recursos independente que tem o propósito de ajudar a promover a
democratização da indústria financeira, oferecendo ótimos produtos para os diferentes perfis de
clientes, e com uma comunicação transparente, próxima e com uma abordagem inovadora.
Contamos com um time de profissionais multidisciplinares e complementares, com extensa
experiência e carreiras de sucesso no mercado financeiro brasileiro. Nossa equipe é altamente
qualificada e focada na geração de alpha em diferentes mercados onde cada colaborador
contribui com sua expertise aliada às melhores práticas de governança e compliance.
Atividades:
- Cobertura de empresas de setores diversos;
- Modelagem financeira;
- Elaboração de apresentações para tomada de decisão;
- Acompanhamento de dados setoriais.
Perfil:
- Inglês fluente;
- Desejável VBA, Phyton e R.
✅ Interessados devem enviar currículo com assunto "Vaga – [Nome + Sobrenome]" para:
equity@novuscapital.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: 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 Julho de 2021 até Dezembro de 2021;
- Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais flexíveis.
Local de Trabalho: vagas em todo o Brasil.
✅ Interessados obtém mais informações e efetiva inscrição clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: SCHOTT Brasil
Vaga: Estagiário – Setor de Compras
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estudantes dos cursos de Engenharia de Produção, Administração de Empresas, Economia ou
Afins;
- Conhecimento do Pacote Office (Especialmente Excel);
- Desejável Inglês Avançado;
- Ter espírito de equipe através de calma, tolerância, consistência com honestidade e integridade.
- Estabelecer, construir e estabilizar relações ouvindo o que as pessoas tem a dizer com o
trabalho em equipe;
- Ser persistente na resolução de problemas, buscando soluções tanto através do seu
conhecimento como dos outros;
- Manter o autocontrole, Organização, Pró atividade e Comprometimento.

✅ Interessados devem enviar o currículo para o e-mail amanda.silva@schott.com.
****************************************************
Empresa: Ocyan
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a
indústria de óleo e gás no Brasil e no exterior. Nossos principais valores são a segurança em
primeiro lugar, a parceria de confiança com os clientes, e o compromisso com a sociedade. A
empresa encoraja a diversidade e inclusão dentro e fora da empresa e foca sua atuação na ética e
na transparência.
Estamos sempre em busca de profissionais alinhados à nossa Cultura e aos nossos Valores e que
tenha como propósito, trabalhar com excelência na busca da energia que impulsiona o mundo.
Perfil:
- Estudante de Engenharia (Mecânica, Civil ou Naval) cursando entre o 5º e 6º período;
- Carga horária de 6 horas diárias;
- Inglês avançado;
- Perfil analítico.
Benefícios:
- Bolsa Estágio + Assistência Médica e Odontológica + Seguro de Vida + Vale Transporte +
Vale Refeição.
✅ Interessados obtém mais informações e efetivam sua candidatura clicando Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: Nube
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Ramo da Empresa: Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados.
Perfil:
- Inglês: Intermediário;
- Cursando do 1° até o 4° Semestre de Engenharia de Produção;
- Concluir no 1° semestre de 2023 até o 2° semestre de 2026;
- De segunda a sexta-feira, sendo 6h diárias a combinar.
Atividades:
- Prestar apoio com as demais atividades da área;
- Analisar o planejamento estratégico gerado pelo sistema;
- Auxiliar na programação das operações sequenciais da produção;
- Registrar no sistema informatizado alterações e exclusões de dados provenientes da área
comercial.
Benefícios:

- Bolsa Auxílio mensal de R$ 2197,10;
- Auxílio Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica + Restaurante;
- Recesso Remunerado + Possibilidade de Prorrogação e de Efetivação.
Local de Estágio: Rio de Janeiro-RJ.
✅ Interessados devem anotar o código: 167305 e ligar para (21) 3004-6290.
****************************************************
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: Spot Educação
Vaga: Estagiário de Gestão
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Power Bi
- Excel avançado
Principais atividades:
- Suporte no sistema de metas para os colaboradores de acordo com as diretrizes da CIA;
- Suporte no programa de excelência da CIA (Garantir execução, renovação do book, suporte,
ações de engajamento);
- Responsável pelo reconhecimento dos colaboradores através dos nossos programas,
incentivando a meritocracia; e
- Suporte na análise de dados de people analytics e hr analytics.
✅ Interessados devem enviar currículo para selecaospot@spot-edu.com.br com o assunto
“Estagiário de Gestão”.
Site da Empresa: spoteducacao.com.br
****************************************************
Empresa: IBM
Programa de Estágio em TI
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estar matriculado(a) em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia;

- Graduação prevista para término entre 06/21 - 06/22 (para cursos superiores tecnólogos você
pode se inscrever a partir do 3o semestre);
- Inglês Intermediário;
- Disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia: das 9h às 15h;
- Estudar à noite ou ter disponibilidade para transferir;
- Profissional Preferencial e Conhecimento Técnico;
- Conhecimento de lógica de programação;
- Participação Hackaton ou Meetups;
- Projetos na Universidade ou GitHub.
Atividades
- Neste programa temos diversas possibilidades de carreira dentre elas a carreira de
Desenvolvedor(a) e Especialista Técnico(a).
Desenvolvedor (a)
- Quando você cria e realiza interações, resolve problemas, seja a simples correção de um defeito
ou a criação de um aplicativo que muda a maneira como vivemos. Assuma uma variedade de
atividades: design, desenvolvimento e manutenção de alto desempenho e escalabilidade de
bancos de dados e aplicativos para servidores.
Especialista Técnico(a)
- Você não se assusta com cenários complexos. Você é inovador(a) e quer fazer a diferença
usando a tecnologia. Junte-se a nós como um(a) Especialista Técnico(a) Associado para ganhar
skills especializados em produtos de tecnologia ou soluções para a indústria que permitirão que
você projete, construa e execute a infraestrutura que nossos clientes precisam para reinventar
seus negócios.
- Estamos procurando pensadores dedicados, originais, que desejam promover o progresso,
ampliar sua rede e também suas carreiras. Como um Associado, você fará parte das equipes
voltadas ao cliente, atuando como um(a) desenvolvedor(a) ou especialista técnico(a) ajudando as
empresas a mudarem sua forma de trabalhar. As necessidades técnicas e de negócios de nossos
clientes estão em constante evolução. Estamos contratando pessoas inspiradas, talentosas, que
desejam aplicar seu conhecimento e perspectiva em um trabalho desafiador, contribuindo para a
evolução dos segmentos de mercado e do nosso mundo. Priorizamos o aprendizado, o
desenvolvimento de habilidades técnicas e o crescimento pessoal Contínuo*s, tudo
fundamentado em uma cultura de treinamento e aprendizagem.
✅ Interessados devem acessar https://www.ibm.com/br-pt/employment/ para ter mais
informações e participar do Programa.
****************************************************
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: Baker Hughes
Programa de Estágio - Engenharia Avançada de Manufatura
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Engenharia Mecanica ou de Produção;
- Disponibilidade de Estagiar por 2 anos;
- Inglês Avançado e Pacote Office.
Atividades:
- O Estagiário de Engenharia de Manufatura Avançada terá como foco o desenvolvimento de
processos e métodos para a montagem de conectores de tubos flexíveis (Pipe Completion),
suportando as ações de AME da Baker Hughes localmente e com interface com o time Global de
FPS. É requerido habilidade de trabalhar em ambiente multifuncional e resiliência.
✅ Interessados devem clicar Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Programa de Estágio – Manutenção Predial
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Curso ensino superior em Engenharia Civil ou Tecnólogo em Construção Civil – Modalidade
Edifícios. De preferência cursando 2° ano ou 3º semestre;

- Inglês Avançado.
Atividades:
- Suportará o departamento de manutenção predial/facilities em demandas e tarefas relacionadas
a: desenvolvimento de fornecedores, estudos de casos para oportunidade de redução de consumo
e/ou melhoria de processo para menor impacto em meio ambiente, gerenciamento de pequenos
serviços/obras, desenvolvimento de estudos relacionados a obras civis, desenvolver projetos de
melhoria do uso do espaço, etc.
✅ Interessados devem clicar Aqui.
****************************************************
Empresa: Bureau Veritas
Programa de Estágio - Estagiário de Engenharia - Área Offshore
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, cursando entre 7º e 8º período.

Atividades:
- Verificação e Elaboração de documentos para Projetos estrutural de linhas rígidas e flexíveis
em sistema offshore;
- Carga horária: 20h ou 30h.
✅ Interessados devem enviar currículo para: thiago-kenji.shinoka@bureauveritas.com
****************************************************
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
fernandesgabriel@poli.ufrj.br / Emanuele Maio: emanuelemaio@poli.ufrj.br.

/

Gabriel

Fernandes:

****************************************************
Empresa: Julius Baer (Family Office)
Vaga: Estágio Comercial
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A GPS e a RELIANCE juntaram forças com o Julius Baer Group - marca exclusiva no mercado
de Wealth Management, com 129 anos de história e presente em mais de 25 países - para trazer
ao Brasil o Julius Baer Family Office.
Somos líderes do mercado de multi-family office no Brasil. Nossa missão é prestar assessoria
financeira transparente e segura com o objetivo de viabilizar a clientes de elevado patrimônio
financeiro a melhor composição de investimentos, de acordo com as metas de risco e retorno
estabelecidos de modo personalizado, provendo aconselhamento sobre asset allocation e seleção
de investimentos.
Perfil:
- Cursando Administração de Empresas, Ciências Econômicas ou Engenharia;
- Formação prevista a partir de Jul/2022;
- Inglês nível intermediário ao avançado;
- Domínio do Pacote Office, principalmente Excel;
- Interesse por finanças e investimentos de maneira geral;
- Perfil analítico, dinâmico e comunicativo.
Atividades:
- Elaboração e manutenção de apresentações para clientes e potenciais clientes;
- Avaliação de portfólios de investimentos local e internacional;
- Auxiliar nas demandas dos clientes junto as áreas operacionais;
- Auxílio no onboarding de novos clientes e na organização de processos e fluxos.
Benefícios:
- Bolsa Auxílio + Vale Refeição ou Vale Alimentação + Vale Transporte + Seguro de Vida.
Local de Trabalho: Leblon, Rio de Janeiro.
Disponibilidade de Horário: Segunda a Sexta, 4h a 6h por dia.
✅ Interessados devem enviar CV para: recrutamento@jbfo.com
Assunto do E-mail: Oportunidade Estágio Comercial.
****************************************************
Empresa: Modec
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando Engenharia Naval e com formação prevista para final de 2021 ou meio de 2022;
- Conhecimento avançado em Pacote Office;

- Inglês avançado;
- Experiência com integridade naval utilizando sistema de gestão da manutenção
(Computadorized Maintenance Management Systems) será um diferencial;
- Como uma empresa MULTICULTURAL e que respeita a DIVERSIDADE, encorajamos a
candidatura de PCD's em nossos processos.
Atividades:
- Suporte a integridade de linhas de ancoragem, equipamentos e offloading sistem, e gestão por
meio de CMMS (Computadorized Maintenance Management Systems);
- Acompanhamento e controle de indicadores de integridade naval da frota da Modec do Brasil
Suporte a integridade estrutural de casco e tanques de FPSO, e gestão por meio de CMMS
(Computadorized Maintenance Management Systems).
Local de trabalho: Botafogo/RJ.
✅Para mais informações e envio do currículo, clique Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário (Estágio em Treinamento Técnico)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando a partir do 4o período formação em Adm, Engenharia de produção ou áreas ligadas a
finanças.
- Excel e powerpoint avançados;
- Desejável ter vivência com o SAP;
- Inglês avançado.
Atividades:
- Análise de resultados e indicadores da área;
- Elaboração de relatórios, graficos e planilhas para análise gerencial;
- Apresentações em Powerpoint;
- Prestar suporte nos controles internos visando análise de métricas e otimização de resultados;
- Extrair relatórios de competências técnicas e treinamentos das bases de dados dos sistemas
vigentes
Local de trabalho: Botafogo/RJ.
✅Para mais informações e envio do currículo, clique Aqui.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga: Estagiário (Estagiário de Operações)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Cursando Engenharia com Previsão de formatura para 12/2021 ou 07/2022;
- Inglês avançado;
- Excel intermediário/avançado;

- Conhecimento em PowerBI e VBA será um diferencial;
- Disponibilidade de estagiar 6h/diárias (entre 8:00h até as 17:00h).
Atividades:
- Suporte nas atividades da célula de operação, como planejamento;
- Suporte na elaboração e entrega dos indicadores e relatórios da área;
- Suporte operacional e na logística de materiais.
Local de trabalho: Botafogo/RJ.
✅Para mais informações e envio do currículo, clique Aqui.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE TRAINEE * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Aliansce Sonae
Programa de Trainee ALSO
Inscrições Abertas até: 30/07/2021
O programa Trainee ALSO tem duração de até dois anos e contempla rotação em diversas áreas
da Companhia, diversificando as possibilidades de plano de carreira. Os trainees terão passagem
por áreas como Asset, Finanças, Relações com Investidores, Inteligência de Negócios,
Comercial, Digital & Omnichannel. O diferencial é a mentoria: ao longo do período, os
profissionais serão acompanhados por gestores dessas áreas com orientações de carreira valiosas
que vão apoiá-los no processo de desenvolvimento profissional.
Perfil:
- Ter se formado a partir de julho de 2019 ou ter previsão de formatura até julho de 2021.
- Podem participar candidatos com formação acadêmica e habilidades diversas, nas áreas
Financeira, Relação com Investidores, Investimentos, Marketing Digital e Comercial, por
exemplo.
✅ Interessados obtém mais informações e e se candidatam clicando Aqui.
Site da Empresa: www.alianscesonae.com.br
****************************************************
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: 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).
****************************************************
Instituição: EY
Programa de Trainees da EY 2021
Inscrições Abertas: de Fevereiro à Outubro.
O programa tem diferentes datas de contratação, de acordo com a área de negócio e a localidade
escolhidas. Quanto mais cedo você se inscrever, mais chances terá de ingressar no programa.
Buscamos profissionais éticos, comprometidos, proativos e com boa comunicação (escrita e
verbal), bom raciocínio lógico e visão de negócios, que desejem por conhecimento e tenham
potencial para liderança e proposição de soluções inovadoras.
Perfil:
- Concluintes de Engenharia entre Janeiro de 2019 a Dezembro de 2022;
- Inglês intermediário.
✅ Interessados podem obter mais informações e se inscrever clicando Aqui .
****************************************************
Empresa: ALL TAX PLATFORM
Vaga: Gerente de Projeto Trainee

Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Formado em Engenharia de Produção;
- Conhecimento em Kanban e Lean Production;
- Método Toyota de produção;
- Gestão da Qualidade Total;
- Desejáveis: inglês fluente / Conhecimentos de Agile Development / Análise de Sistemas de
Informação.
Localização do Projeto: Remoto com disponibilidade para viajar (disponibilidade imediata).
✅ Interessados devem entrar em contato com jaqueline.bagatini@alltaxplatform.com.
* * * * * * * * * * * * * * * OPORTUNIDADES DE EMPREGO * * * * * * * * * * * * * * *
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.
✅ 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.
****************************************************
Orgão: Comando do Exército
Concurso para o Quadro de Engenheiros Militares
Inscrições Abertas até: 31/08/2021
Especialidades (vagas):
- Engenharia de Computação (4).
- Engenharia Elétrica (4);
- Engenharia Eletrônica (2);
- Engenharia de Produção (1);
- Engenharia Fortificação e Construção (Civil) (4);
- Engenharia Mecânica e de Automóvel (2);
- Engenharia Mecânica e de Armamento (2);
- Engenharia Metalúrgica (1);
- Engenharia de Comunicações (4).
✅ Interessados obtém informações complementares e se inscrevem clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Pareto
Vaga: Analista Financeiro
Estamos com uma vaga para este cargo aqui na Pareto, empresa de desenvolvimento de software
focada em automação robótica de processos. Com apenas 5 anos, já temos uma base de 12.000
usuários e atuação global. Procuramos uma pessoa em início de carreira, que tenha grandes
ambições e goste do ambiente inovador de uma startup.
Perfil:
- Previsão de formatura em no máximo 1 ano, ou ter no máximo 2 anos de formado;
- Cursando: Engenharia de Produção, Administração, Economia, Contabilidade, ou demais
engenharias;
- Morar no Rio de Janeiro (e região) e/ou ter disponibilidade para trabalho presencial em
momento futuro.
- Conhecimento em Finanças;
- Habilidade com Excel/Google Sheets;
- Ser uma pessoa organizada e ter boa capacidade de comunicação;
- Ter noção de automação para planilhas é um diferencial.
Principais atividades:
- Elaboração e manutenção de ferramentas de análise dos resultados financeiros;
- Automação de processos e aprimoramentos de controles internos;
- Gestão de Fornecedores;
- Suporte à negociação com clientes.

✅ Interessados obtém mais informações e se candidata clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Inspira Rede de Educadores
Vaga: Analista de Processos (início imediato)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Formação em Engenharia ou Administração;
- Conhecimentos técnicos: Bizagi / Power bi / Excel avançado;
- Diferenciais: Sql / Vba / Metodologias ágeis.
Principais atividades:
- Mapeamento e otimização de processos;
- Criação de book de processos;
- Gestão e análise de indicadores (KPIs);
- Iniciativas de melhoria contínua;
- Automação dos processos do setor;
- Criação de dashboards.
✅
Interessados
devem
enviar
o
currículo
para
o
trabalheconosco@redeinspiraeducadores.com.br com o assunto "Analista de processos".

e-mail

****************************************************
Empresa: PwC
Agente Integrador: Cia de Talentos
Vaga: Emprego
Inscrições Abertas até: 27/06/2021
A PwC é um network de firmas presentes em 157 países, com mais de 276.000 profissionais
dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria e asseguração, consultoria tributária,
consultoria de negócios e assessoria em transações. Presente no Brasil desde 1915, contam com
cerca de 4.000 profissionais distribuídos em 15 escritórios em todas as regiões brasileiras. A
firma tem como propósito construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes,
ajudando seus clientes a tomar decisões bem fundamentadas e a operar de maneira eficaz.
A empresa valoriza e acredita na riqueza que a diversidade de pessoas oferece, mesmo que elas
possuam diferentes formações e culturas.
Perfil:
- Cursos aceitos: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas,
ciências sociais, cursos de TI, direito, gestão ambiental, engenharias, estatística, física,
matemática e marketing;
- Conhecimento em inglês a partir do intermediário;
- Disponibilidade para trabalhar 08 horas por dia/40 horas semanais - se estiver cursando a
universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o
horário de estudo para este período;

- Se estrangeiro, é necessário ter o visto para trabalhar no Brasil.
✅ Interessados obtém mais informações e podem realizar a sua candidatura clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Grupo Somos Educação
Vaga: Analista Qualidade de Software
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: Novos Elementos
Vaga: Gerente de Produção, Analista de Marketing, Designer, Coordenador SAC e
Redator.
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).
Desejável conhecimento básico 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: Construtora MAUAD
Vaga: Emprego de Engenheiro de Obra
Inscrições Abertas até: 05/07/2021
Perfil:
- Ter formação em Engenharia Civil, experiência em obra civil, conhecimentos de informática,
MS Project, AutoCAD e disponibilidade para trabalhar na cidade de Teresópolis/RJ;
- Carga horária: 40 horas semanais.
Descrição das Atividades:
- Gerenciar a execução de um empreendimento multifamiliar em Teresópolis/RJ.
Remuneração e Benefícios: a combinar.
Local de Atuação: Teresópolis – RJ.
✅ Interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao@mauadnet.com.br.
Site da empresa: www.mauadnet.com.br
****************************************************
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: SPX Capital
Vaga: Gestor de Commodities
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Profissionais formados em Engenharia, Economia, Matemática ou áreas correlacionadas;
- Desejável experiência no mercado financeiro;
- Inglês fluente;
- Excel Avançado;
- Desejável programação em Python e VBA.
Descrição das Atividades:
- Participação nas decisões de alocação de risco da mesa de commodities;
- Acompanhamento diário das operações realizadas pela mesa;
- Contribuição na análise e projeção dos balanços de oferta e demanda de cada commodity.
Local de Atuação: Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem criar seu currículo online na página: http://www.spxcapital.com
****************************************************
Empresa: Conéctar
Vaga: Sócio COO, sob contrato vesting
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos a startup Conéctar, um Marketplace especializado em hortifruti para restaurantes,
distribuidores e produtores.
Perfil:
- Ter disponibilidade para trabalho remoto em tempo integral;
- Desejo de construir uma empresa focada em impacto social;
- Ser proativa, saber resolver problemas e ter atitude de dona;
- Ser direcionada ao crescimento do negócio;
- Interesse por soluções tecnológicas;
- Ser boa mediadora, para lidar com restaurantes e fornecedores;
- Conhecimento de ao menos uma linguagem de programação;

- Experiência com Startup ou empreendedorismo (diferencial);
- Excel avançado (diferencial).
Descrição das Atividades:
- Gerir as operações da Conéctar;
- Comunicação com clientes e fornecedores, e gestão financeira;
- Automatizar processos operacionais com tecnologia e inovação;
- Planejar e expandir nossa operação com um maior número de restaurantes e fornecedores.
✅ Interessados
devem
enviar
CV
e
uma
Carta
de
Motivação
para:
contato@conectarhortifruti.com.br
****************************************************
Empresa: Navi
Vaga: Emprego – Analista de Operações
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Somos uma empresa de investimentos focada no mercado de ações brasileiro com R$ 8,2 bi sob
gestão.
Perfil:
- Recém-formado em Engenharia, Ciência da Computação, Economia, Matemática;
- Conhecimentos de programação;
- Coeficiente de rendimento excelente;
- Inglês avançado.
Benefícios:
- Bonificação semestral + Vale Refeição + Vale Transporte + Academia.
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.
✅ Interessados devem enviar currículo e histórico para: carreiras@navi.com.br.
****************************************************
Empresa: TechnipFMC
Vaga: Survey Analyst
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Graduação em Engenharia Naval, Oceanografia, Engenharia Cartográfica (ou Topografia),
Geografia ou Geologia;
- Inglês avançado / fluente;
- Experiência offshore.
✅ Interessados podem se candidatar clicando Aqui.

Mais uma oportunidade na mesma Empresa
TechnipFMC is a global oil and gas leader, specialized in subsea, onshore, offshore, and
surface technologies. Our mission: to enhance the performance of world’s energy industry. How
we do it: by constantly challenging conventions and investing in our 37 000+ employees, across
48 countries. At TechnipFMC, we aim to offer an inspiring working experience: tackling some
of the most complex technical and engineering challenges in the world in collaboration with a
truly global team.
We are looking to electric/electronic engineering students that will be graduated in 2022. If you
are motivated to work in a technologic and innovative company designing cutting edge products
send your resume to danilo.cunha@technipfmc.com by March 27th.
- Knowledge of basic electronic circuits theory is required
- Able to understand circuit diagrams
- Able to use basic electronic lab instruments
- Knowledge of soldering electronic components and reworking PCBAs is a plus
- Experience with servomotors or robotics is a plus
- Experience with Altium Designer is a plus
- Programming language knowledge (C++ or Python prefered)
- Must be proficient at reading/writting English
****************************************************
Empresa: Dancor
A Dancor é uma é uma empresa referência no segmento de bombas, filtros e sistemas de
pressurização. Agora, queremos levar o seu talento ainda mais longe.
Vaga: Especialista em Laboratório de Testes
Perfil:
- Superior completo em Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Elétrica ou áreas correlatas;
- Comprovada experiência em implementação e estruturação de laboratórios hidráulicos,
utilização de equipamentos e testes de hidráulicos e bombas d’agua;
- Expertise em análises técnicas e elaboração de relatórios, estatística aplicada, confiabilidade de
ensaios, metrologia e leitura e interpretação de desenhos técnicos;
- Inglês técnico.
Atividades a serem desenvolvidas:
- Coordenar, planejar e realizar testes e análises de produtos;
- Coordenar atividades, planejamento de capacidade de pessoal e estrutura do laboratório de
engenharia de produtos e qualidade.
✅ Interessados devem encaminhar currículo para recursos.humanos@dancor.com.br com o título
“Especialista em Laboratório de Testes”.
Vaga: Analista de Qualidade
Perfil:
- Superior completo em Engenharia Mecânica ou Prdução;
- Desejável MBA ou Especialização em Engenharia de Qualidade;
- Experiência com requisitos normativos ISO 9001;

- Inglês intermediário;
- Experiência comprovada em produção seriada e em auditorias internas.
Atividades a serem desenvolvidas:
- Atuar no processo de desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade,
auxiliando na implementação de normas e procedimentos;
- Atuar em auditorias internas e externas, monitorando e implementando ações corretivas;
- Prestar suporte as áreas fabris e ao desenvolvimento de novos produtos.
✅ Interessados devem encaminhar currículo para recursos.humanos@dancor.com.br com o título
“Analista de Qualidade”.
****************************************************
Empresa: Muxi
Vaga: Desenvolvedor Qualidade
Irá atuar no time de Desenvolvimento de Plataforma, uma camada de abstração de hardware que
permite simplificar o desenvolvimento de aplicações para diferentes terminais de pagamento.
Dentro do time, irá participar de atividades de garantia de Qualidade e do desenvolvimento e
manutenção de ferramentas para testes manuais e automatizados.
Responsabilidades principais:
- Atuar junto ao time de desenvolvimento do produto para projetar e implementar testes
funcionais de novas features;
- Apoiar o time de certificação do produto na evolução da aplicação de testes;
- Manter e evoluir a ferramenta proprietária de automação de testes;
- Desenvolver rotinas de testes automatizados, utilizando a nossa ferramenta proprietária.
Perfil necessário:
- Capacidade de investigação, para explorar cenários e possibilidades de elaboração de testes;
- Conhecimento em Python;
- Bom raciocínio lógico.
Perfil desejável:
- Inglês intermediário;
- Experiência com elaboração de casos de teste funcionais;
- Experiência na elaboração e execução de roteiros de testes manuais.
É um diferencial:
- Conhecimento de Git;
- Conhecimento nas linguagens Lua e C;
- Experiência com automação de testes;
- Experiência com Jenkins.
Vaga: Desenvolvedor Plataforma (IPP)
Irá atuar no time de Desenvolvimento de Plataforma, uma camada de abstração de hardware que
permite simplificar o desenvolvimento de aplicações para diferentes terminais de pagamento.
Dentro do time, irá desenvolver funcionalidades e corrigir bugs em linguagem de baixo nível de
sistemas embarcados, cuja principal linguagem será C.

Responsabilidades principais:
- Atuar junto ao time de desenvolvimento do produto para projetar e implementar novas features;
- Manter e evoluir código legado do produto;
- Evoluir camada de interface para transação de pagamentos.
Perfil necessário:
- Inglês para ler e estudar documentação técnica dos fabricantes;
- Conhecimento na linguagem C;
- Bom raciocínio lógico;
- Conhecimento em estruturas de dados.
Perfil desejável:
- Uso de Git
- Python intermediário
É um diferencial:
- Experiência prévia com sistemas embarcados
- Ferramentas para otimização
- Ferramentas de integração contínua (p.ex., Jenkins)
- Conhecimento do padrão EMV
- Conhecimento de padrões e protocolos de comunicação (GPRS, WIFI, Ethernet, etc.)
✅ Interessados em algumas dessas duas oportunidades da Muxi podem entrar em contato com
Victor Machado pelo e-mail vmachado@muxi.com.br.
Site da Empresa: www.muxi.com.br
****************************************************
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/
****************************************************
Empresa: Shaw and Partners
Vaga: Desenvolvedor Full-Stack
Inscrições Abertas até: Contínuo*
A Shaw And Partners, empresa americana desenvolvedora de software, está contratando
desenvolvedores Full-Stack no Brasil. Nosso objetivo é inserir novos talentos no mercado
oferecendo oportunidades de trabalho com um salário competitivo. Gostaríamos então de
convidar os formandos em TI/Informática desta instituição a participarem do nosso processo
seletivo.
Perfil:
- Inglês (recentemente também começamos a contratar brasileiros não fluentes no inglês);
- Odiar códigos mal construídos, ineficientes e insustentáveis;
- Experiência com frameworks de unit testing, consumir APIs de back-end e user-centric
frontends;
- Conhecimentos fundamentais sólidos em Ciência da Computação (algoritmos, estrutura de
dados, concorrência, etc.) — preferencialmente, diploma em Ciência da Computação ou
Engenharia de Software;
- 2+ anos de experiência em desenvolvimento de produtos digitais em um time de engenheiros,
idealmente utilizando NodeJS;
- 2+ anos de experiência em SQL e/ou NoSQL.
Diferenciais:
- Conhecimento em development em Go, Elixir;
- Experiência em Elasticsearch, arquitetura de microservices, GraphQL;
- Experiência forte e interesse em trabalhar com Kubernetes, Amazon Web Services, Plataforma
Google Cloud;
- Experiência com React, Next, Web Design responsivo, padrões e soluções de gerenciamento de
estado (ex:. Redux), ES2015+, HTML5 APIs e CSS3;
- Experiência com Web Standards (HTML5, CSS3) Semantic HTML, CSS preprocessors;
- Experiência de trabalho com Integração contínua/Deployment;
- Experiência trabalhando independentemente ou em time remoto;
- Experiência de trabalho com comunidades open source ou contribuições com algum projeto
open source.
Responsabilidades:
- Design, construir e manter código eficiente, reutilizável e confiável;
- Garantir a melhor performance possível, qualidade e responsividade da aplicação;

- Identificar e corrigir bugs e gargalos, bem como criar soluções para estes problemas;
- Ajudar a manter código de qualidade, organização e padrão interno;
- Dar suporte a equipe de controle de qualidade com testes de automação quando
necessário;
- Colaborar com o time remoto.
Benefícios:
- Trabalho totalmente remoto / time distribuído geograficamente no Brasil e na Ucrânia;
- Horário flexível (responder prontamente, participar das reuniões e atingir as metas);
- Contrato PJ de longo termo, com 22 dias de férias remuneradas;
- Juniors até USD1.000 salário base + bônus Mid-Level até USD2.000 salário base + bônus
Sêniors até USD5.000 salário base + bônus.
✅ Interessados devem preencher um formulário de candidatura à vaga clicando Aqui.
Site da Empresa: http://www.shawandpartners.com/
****************************************************
Empresa: Itaú Unibanco
Vaga de Emprego – Analista de Segurança da Informação (Arquitetura)
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Ter atuado em times de Cyber Security: DLP, Incident Response, Red Team, MSS/SOC,
Engenharia de Seg. Info (não mandatório todos).
- Implementado controles de segurança para projetos de infraestrutura de tecnologia;
- Experiência em modelos de times de DevSecOps;
- Avaliação de arquitetura de segurança volta para avaliações de risco em projetos de negócio;
- Desenvolvimento de normas e padrões de implementação de plataformas de sustentação de
tecnologia (Sistemas Operacionais, Banco de Dados, Web Server, Containers);
- Ter atuado com projetos de migração e desenho de arquitetura de segurança para nuvem;
- Desenho e implementação de soluções e produtos de segurança como Web Application
Firewall, EDR, SIEM, Firewall;
- Experiência em soluções de Hunting, Threat Intelligence e correlação de eventos com base em
comportamento de ataques;
- Ao menos um provedor de serviços Cloud (AWS, Azure, GCP);
- Plataformas de sustentação de tecnologia (Sistemas Operacionais: Windows, Linux;
- Banco de Dados: SQL Server, Oracle; Servidores Web: WebSphere, Apache, Nginx) (Conhecimentos diversificados em plataformas conta como diferencial);
- Desejável conhecimento em modelo de virtualização e tecnologia de virtualização (Vmware,
Openstack, Openshift, Docker);
- Protocolos de autenticação Kerberos, Oauth, OpenID, LDAP;
- Normas, padrões e framework de mercado (Cobit, PCI-DSS, ISO27001, NIST, CIS);
- Desejável conhecimento em linguagem de programação (Python, Go, Shell Script, PHP, Java).
- Desejável inglês avançado.
Atividades:

- Desenhar, construir e implementar controles de segurança para ambiente corporativo
(enterprise) e linhas de negócio;
- Alinhar normas, frameworks e segurança de acordo com necessidades e estratégias de negócio,
- Identificar e comunicar ameaças de segurança, bem como desenhar elementos de arquitetura
que sejam capazes de mitigar riscos destas ameaças.
- Avaliar controles adequados para a linha de negócio e estratégia de cyber security corporativa;
- Realizar avaliações de arquitetura de segurança de implementações de segurança, identificado
gaps e direcionando correções;
✅ Interessados devem acessar https://www.99jobs.com/itau-unibanco/jobs para ter mais
informações e participar do Programa.
Mais uma oportunidade na mesma Empresa
Vaga de Banco de Talentos
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Conhecimentos consolidados com FrontEnd (Ex: Angular, CSS, HTML, Javascript);
- Conhecimentos consolidados com BackEnd (Ex: Net, Java);
- Conhecimento em banco de dados;
- Conhecimentos em qualidade dos softwares (Ex: BDD, TDD, testes unitários, testes
integrados).
Atividades:
- Diversas.
✅ Interessados devem acessar https://www.99jobs.com/itau-unibanco/jobs para ter mais
informações e participar do Programa.
****************************************************
Empresa: Huawei
Vaga de Banco de Talentos
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Advanced English Knowledge - Can listen, talk, read, write.
- Good communication skills - Can meeting & discussing with customer, supplier, internal dept.
- Good work plan/schedule management.
- Good self-learning. Can quick learning new knowledge.
- Accept company`s culture. Work focus on result, not progress.
Atividades:
- IP network structure experience. CCIE(Cisco certification)/HCNP (Huawei certification) or
same level work capability ;
- Proficient in VLAN/IP/OSPF/BGP/MPLS/VPN, know about PPPoE/BRAS. Know how in
IGP, BGP, MPLS , MPLS L3 VPN ,Multicast, MVPN protocols , MPLS Segment, EVPN;
- Know about network solution. Experience of network design, network analysis, network
optimization.

- Can do the operation independent. Experience for network integration, service rollout,
troubleshooting.
- Know how about IPRAN solution/ 5G IPRAN structure.
Benefícios
- Meal Ticket, Transportation, Health Isurance & others.
✅ Interessados devem acessar https://www.huawei.com/br/ para ter mais informações e
participar do Programa.
****************************************************
Empresa: GLOBO
Banco de Talentos: oportunidade de emprego Agile Coach
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Vaga não exclusiva para pessoas com deficiência;
Local de trabalho: Rio de Janeiro – RJ.
✅ Interessados devem acessar https://talentos.globo.com/#/oportunidades/agile-coach/mp0unjw
para ter mais informações.
****************************************************
Empresa: AMIL
Vaga: Emprego de Analista de Recurso de Glosa JR
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- Ensino superior completo;
- Vivência anterior com setores da faturamento, recurso de glosa e/ou auditoria;
- Desejável vivência anterior com “Zero Glosa”;
- Pacote Office (Excel) intermediário e/ou avançado;
- Disponibilidade para atuar de segunda a sexta de 7h às 17h.
Atividades:
- Recebimento,organização e conferências dos demonstrativos de glosas;
- Realizar análises dos processos de recurso de glosa e interface com as operadoras de saúde;
- Interface com os setores demais responsáveis, para futuras ações em relação aos motivos de
glosas apresentadas;
- Elaboração e atualização dos relatórios de acompanhamento do andamento / finalização dos
recursos de glosa.
- Análise dos dados com bases nas tabelas de preço (AMB, Brasindice, Simpro) e informações de
cadastro;
Mais informações
Nosso compromisso é promover uma cultura de inclusão da diversidade, que capacita nossos
colaboradores a contribuir com o seu melhor. Todos os candidatos qualificados serão

considerados para as vagas, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade e/ou
expressão de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência. O UnitedHealth Group é um
empregador de igualdade de oportunidades de emprego.
✅ Interessados devem acessar https://careers.unitedhealthgroup.com/pt-br/career-areas/ para ter
mais informações e participar do Programa.
****************************************************
Empresa: Stone Pagamentos
Vaga de Emprego - Consultor Comercial Externo
Inscrições Abertas até: Contínuo*
Perfil:
- O Agente Stone é o responsável por levar nossas soluções financeiras às vidas dos lojistas
brasileiros. Estamos falando de ter diariamente como escritório as ruas do país, apresentando aos
donos e donas de negócios uma nova realidade empreendedora. Essas pessoas movem a
economia do país, portanto, um agente Stone tem uma responsabilidade enorme.
- Ser um vendedor é apenas o início. É preciso ser um parceiro dos clientes, apoiá-los em sua
jornada diária com soluções financeiras que façam sentido pros seus comércios. O
empreendedorismo brasileiro ainda sofre com muita desinformação, por isso, o Agente Stone
tem um papel de educador na vida do cliente.
- Pra isso, é preciso conhecê-los, entender suas necessidades, abrir uma conversa. Nós sabemos
das soluções e melhorias que podemos levar a essas pessoas, mas como adentrar a realidade de
quem, muitas vezes, não tem um segundo de sobra no dia?
- É preciso encantar. Gerar conexão, empatia. Ter conteúdo, conhecer as tecnologias, os detalhes
do mercado. É preciso estudar, é preciso ter sede, fazer com que cada dia seja diferente do outro.
- Acordar de manhã, ir pra rua fazer sua rota diária e ter a certeza de que nada é impossível.
Como será o seu dia a dia
- Encontros comerciais diários. Chamados de “matinais”, são as reuniões em que o time traça
seus planos e as visitas de acompanhamento e prospecção. Ou você acha que uma equipe sem
planejamento conquista alguma coisa?
- Seu escritório é o Brasil. Literalmente. Todos os dias, você vai colocar o pé na rua pra executar
sua rota e ser desafiado pela realidade de diferentes tipos de empreendedores. Cada um vai exigir
um pitch de venda, uma forma de contato, um quebra-gelo distinto.
- Seu trabalho será pautado por metas. Acreditamos nas pessoas por trás dos números, mas
somos apaixonados por desafios e, mais ainda, por superá-los. No fim do dia, os números nos
ajudam a avaliar nosso desenvolvimento como companhia.
- A Stone só existe pra trabalhar pro empreendedor. Portanto, o acompanhamento diário da sua
carteira de clientes e um pós-venda impecável são partes fundamentais do seu trabalho.
✅ Acesse https://jornada-blog.stone.com.br/ e encontre diversos conteúdos sobre a Stone, além
de temas como empreendedorismo, mercado financeiro, carreira e desenvolvimento pessoal.
Conheça um pouco mais do Agente Stone no nosso manifesto: bit.ly/AgenteStone
****************************************************
Empresa: Schlumberger

A Schlumberger está querendo contratar profissionais de IT recém graduados de boas
universidades em alguns países específicos (Brazil, Argentina, China, Romênia, Polônia e
Israel), para aumentar a diversidade de nacionalidades na companhia.
Estamos buscando contratar pelo menos 60 empregados e queremos oferecer a modalidade de
“work-from-home/tele-working” por causa da nova realidade (pandemia). Com certeza o novo
funcionário terá que visitar a oficina de tempos em tempos para reuniões e outros trabalhos em
grupo, mas a maioria do tempo poderá trabalhar da casa.
Estamos procurando recém-graduados que tenham cursado carreira em:
· Cyber Security Engineer/ Analyst
· Data Analytics Engineer, Data Engineer
· Data Scientist
· Software Engineer
Acesse o Site da Empresa: www.slb.com
****************************************************
Para publicar oportunidades de estágio, trainee e emprego
nos nossos Boletins Semanais, encaminhe seu anúncio para:
dace@poli.ufrj.br

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

