PERÍODO: 30/11/2020 a 04/12/2020

Evento: Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades da Politécnica | UFRJ
Está chegando. É na próxima semana!!!
Participe da Feira Virtual de Carreiras e
Oportunidades da Politécnica da UFRJ, de 8 a 10 de
dezembro! Com o tema "Como se preparar para o
mundo phygital", o evento será aberto e gratuito a
estudantes de Engenharia de todo o país que desejam
conseguir uma vaga de estágio, trainee ou emprego.
Além da oferta de vagas exclusivas, a Feira Virtual
de Carreiras e Oportunidades da Politécnica da
UFRJ vai promover interação com recrutadores e
especialistas em carreira e empresas, workshops,
palestras e mesas-redondas. Imperdível!
Faça já o seu pré-registro e receba, em primeira mão,
todas as informações e novidades sobre o evento,
clicando Aqui.
Site do Evento: http://www.poli.ufrj.br/feira_virtual.php

****************************************************
Empresa: Bradesco
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: 07/12/2020
Durante seu período com a gente, você contará com uma trilha de aprendizagem exclusiva,
desenvolvida pela Unibrad (nossa Universidade Corporativa), para potencializar seus
conhecimentos comportamentais e técnicos. Além disso, você participará de encontros
periódicos para entendermos como está sendo sua experiência e seu desenvolvimento.
Ah! Acreditar no valor e na capacidade das pessoas, respeitar a dignidade e a diversidade do ser
humano e relacionar-se de forma ética e transparente são pré-requisitos, ou seja, valores
fundamentais para reinventar o futuro com a gente!
✅ Interessados devem clicar Aqui para ter mais informações e participar do Programa.
****************************************************

Empresa: PetroRecôncavo
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: 13/12/2020

✅ Mais informações em www.petroreconcavo.com.br/trainee ou pelo QRcode da imagem
acima.
****************************************************
Empresa: Google Brasil
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: 22/12/2020
Perfil:
- Ser estudante de graduação de universidade brasileira, com previsão de formatura entre
dezembro de 2021 e março de 2022;
- Período do estágio: julho a dezembro de 2021.
✅ Interessados devem realizar inscrição clicando Aqui.
Fonte: Portal Uol - https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/
2020/11/25/estagio-google-2021-inscricoes.htm. Leia esse conteúdo para mais informações.
****************************************************

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
****************************************************
Agente Integrador: NUBE
Olá, pessoal!
A TV NUBE está com a matéria: O que é o marketing pessoal?
Descubra como melhorar a gestão de sua marca pessoal nesse Minuto Carreira, com Deize
Andrade. Mantenha seu foco, tenha determinação e trilhe a vitória.
Link da matéria: https://www.nube.com.br/tv-nube/2020/09/10/tv-nube-o-que-e-marketingpessoal
****************************************************
Empresa: Google Brasil
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: 22/12/2020
Perfil:
- Ser estudante de graduação de universidade brasileira, com previsão de formatura entre
dezembro de 2021 e março de 2022;
- Período do estágio: julho a dezembro de 2021.
✅ Interessados devem realizar inscrição clicando Aqui.
Fonte: Portal Uol - https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/
2020/11/25/estagio-google-2021-inscricoes.htm. Leia esse conteúdo para mais informações.
****************************************************

Empresa: SEEL - Serviços Especiais em Engenharia
Vaga: Estagiário em Engenharia Civil
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Estudante do curso de Engenharia Civil até o 7º período;
- Excel avançado, conhecimento em AutoCAD e em Civil 3D;
- Carga de 30 horas semanais.
Atividades:
- Dar suporte às áreas Técnica, Comercial e Obra;
- Auxiliar no projeto e orçamento das obras;
- Desenho de plantas.
Benefícios:
- Bolsa de R$ 1.500,00 + VT ou Aux. Combustível + Refeição no local.
Local: Duque de Caxias - RJ (14,7 km do CT- UFRJ).
✅ Interessados devem enviar currículo para: curriculos@seel.com.br.
Assunto do E-mail: Estágio em Engenharia Civil.
Em caso de dúvidas e curiosidades, entre em contato com um dos alunos Poli que estão na SEEL: Ana Paula
Menezes: ana.menezes@poli.ufrj.br / Wallace Costa: wallace_costa11@poli.ufrj.br / Thainá Pölzl:
thainapolzl@poli.ufrj.br / Nyvea de Souza: nyveadesouza@poli.ufrj.br / Gabriel Fernandes:
fernandesgabriel@poli.ufrj.br / Emanuele Maio: emanuelemaio@poli.ufrj.br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Empresa: Arane
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo
Requisitos:
- Programação em Python e C++;
- Eletrônica analogica básica;
- Eletronica digital/embarcada;
- Prototipação e montagem;
- Criação de PCI em ferramentas de CAD;
- Conhecimentos em confecção de PCI;
- Prototipagem,montagem e testes de placas;
- Familiaridade com ferramentas de
montagem e testes de equipamentos
eletrônicos (fontes, ferro de soldar, alicates de
crimpagem, carga eletrônica, …).

Diferenciais:
- ZigBee ou redes de sensores sem fio;
- Participação em equipes de competição;
- Baterias, placas solares e controladores de
carga;
- Conhecimentos em modelagem e impressão
3D;
- Boa comunicação com o time;
- Curso técnico em eletrônica ou
eletrotécnica;
- Disposição e muita vontade de assumir o
desafio!

Precisamos que tenha possibilidade de ir eventualmente a campo (viajar). A vaga de estágio é de
30 horas por semana.

Benefícios:
- Remuneração competitiva + Auxílio alimentação + Auxílio Transporte;
- Horário flexível;
- Ambiente agradável e informal.
✅ Interessados devem enviar CV para: joao@elevential.com.
****************************************************
Empresa: Radix Engenharia
Vaga: Estágio Radix
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Estar cursando a partir do 6º período de Engenharia Civil, com CR maior que 7;
- Interesse pela área de estruturas;
- Inglês avançado;
- Desejável: curso técnico & conhecimento SAP2000 ou outro software de modelagem de
estruturas, excel avançado, leitura e elaboração de desenhos de estruturas (concreto e metálica).
Conhecimento em Autocad. Conhecimento em software de modelagem gráfica (ex: PDMS).
- Diferencial: vivência com atividades de civil vinculadas a projetos de construção, modificação
e manutenção, preferencialmente no segmento de Óleo e Gás onshore e offshore.
Caracteristicas pessoais:
- Senso de pertencimento, responsabilidade, dinamismo, proatividade, habilidade de
comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal.
Atividades:
- Preparar documentos técnicos como desenhos de detalhamento, lista de materiais, desenhos,
memórias de cálculo. Modelagem de estruturas de concreto e estruturas metálicas.
- Dimensionar elementos estruturais, conexões, ligações e elaborar memória de cálculos.
- Auxilio a elaboração de especificação técnica e memorial descritivo de projeto.
✅ Interessados devem entrar em contato com Fabiano Pimentel: (21) 98235-9156.
****************************************************
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: Aliansce Sonae
Vaga: Estágio de Inteligência de Negócio
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Cursando Engenharia, Administração ou Economia, com formatura entre 2021.2 e 2022.2;
- Pacote Office Avançado e Inglês Intermediário. VBA será considerado um diferencial.
Atividades:
- Acompanhar toda a execução de projetos, assegurando o escopo proposto, ações, cronograma e
pessoas envolvidas;
- Desenvolver ferramentas para auxiliar no controle, criando indicadores, análises e relatórios;
- Auxiliar a comunicação das etapas, preparando o conteúdo para reports e apresentando o
andamento periodicamente.
- Carga Horária: 6 horas/dia
Local de Trabalho: Escritório no Leblon.
✅ Interessados devem enviar currículo para antonia.lima@alianscesonae.com.br com o assunto
“Estágio – Inteligência de Negócio”
Além disso…

Empresa: Aliansce Sonae
Vaga: Estágio de Projetos
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Cursando Engenharia, Administração ou Economia
- Formatura desejada entre 2021.2 e 2022.2
- Pacote Office Avançado
- Inglês Intermediário
- VBA será considerado um diferencial
Atividades:
- Acompanhar os principais indicadores da Companhia e shoppings
- Elaborar e desenvolver relatórios de desempenho da Companhia e dos shoppings
- Auxiliar na melhoria dos projetos, rotinas e relatórios da área
- Organizar dados e informações diversas da área- Carga Horária: 6 horas/dia
Local de Trabalho: Escritório no Leblon
✅ Interessados devem enviar currículo para antonia.lima@alianscesonae.com.br com o assunto
“Estágio – Projetos”.
****************************************************
Empresa: Magnitude Group
Programa de Estágio 2021
Inscrições Abertas até: Contínuo
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;
- Formandos nos cursos de Engenharia com formatura entre Dez-21 e Dez-22, com CR > 7,0;
- Fluência em inglês, Excel e Power Point avançados;
- Conhecimento em programação, Power BI e outros idiomas, como francês e italiano, serão
grandes diferenciais.
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 + Auxílio Alimentação de R$ 600,00.
✅ Interessados enviar CV para: curriculos@magnitudeseg.com.
Site da Empresa: www.magnitudeseg.com
****************************************************

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.
Além disso...
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.

Além disso...
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.
****************************************************
Para ver mais oportunidades, acesse:
http://www.poli.ufrj.br/polioportunidades.php
Para publicar oportunidades de estágio, trainee e emprego nos
nossos Boletins Semanais, encaminhe seu anúncio para:
dace@poli.ufrj.br
* * * * * * * FIM * * * * * * *

