PERÍODO: 25/01/2020 a 29/01/2020
Instituição: Escola Politécnica (Diretoria Adjunta de Gestão e Infraestrutura - DAGI)
Vaga: Estágio em Engenharia Civil (duas bolsas)
Inscrições Abertas até: 01/02/2021.
Perfil:
- Cursando Engenharia Civil na Escola Politécnica da UFRJ, a partir do 6º período;
- CRA acima de 6,0;
- Pacote Office;
- AutoCad 2D e 3D avançado;
- Revit intermediário.
- Carga de 20h semanais.
Benefício:
- Bolsa: R$ 1.000,00.
✅ Interessados devem enviar currículo e BOA para o e-mail dagi@poli.ufrj.br com o Assunto
“Estágio Engenharia Civil POLI”.
****************************************************
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.
****************************************************
Empresa: Gávea Investimentos
Vaga: Emprego
Inscrições Abertas até: 31/01/2021.

A Gávea Investimentos é uma gestora de recursos, fundada em 2003, sediada no Rio de Janeiro,
com aproximadamente 12.9 bilhões de reais sob gestão. A Gávea tem como alguns dos pilares da
condução de seus negócios:
- Formação de uma sólida cultura corporativa, baseada em princípios éticos e no alinhamento de
interesses com nossos investidores;
- Atração e retenção de profissionais altamente qualificados;
- Cultura de sociedade (partnership).
Perfil:
- Recém formado (1 ou 2 anos) em Engenharia com excelente desempenho acadêmico;
- Experiência com programação (desejável VBA, Python e SQL);
- Interesse em trabalhar no mercado financeiro, inglês fluente.
Descrição da Vaga:
Atualmente estamos preenchendo vagas em diversas áreas de negócio, back, middle e front
office. Mais detalhes sobre as atividades de cada área serão informados de acordo com os
interesses e aptidões dos interessados.
✅ Interessados(as) devem enviar CV para cmonteiro@gaveainvest.com.br com o Assunto
“Oportunidade para analista”.
Site da Empresa: https://www.gaveainvest.com.br/
Além disso…
Empresa: Gávea Investimentos
Vaga: Estágiário
Inscrições Abertas até: 31/01/2021
Perfil:
- Cursando os últimos dois anos de Engenharia com excelente desempenho acadêmico;
- Experiência com programação (desejável VBA, Python e SQL);
- Interesse em trabalhar no mercado financeiro, inglês fluente.
✅ Interessados(as) devem enviar CV para cmonteiro@gaveainvest.com.br com assunto
“Oportunidade para estagiário”.
****************************************************
Empresa: RSA Engenharia
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: 31/01/2021
Perfil:
- Estudante de Engenharia Civil, do 5º ao 8º período, com CR ≥ 7,0;
- Sólidos conhecimentos em CAD de construção civil e em Metodologia BIM;
- Carga de 20 horas semanais.
Resumo das Atividades:
- Suporte às áreas de Engenharia e de Obras;

- Auxílio no projeto de obras de infraestrutura aeroportuária e de construção civil;
- Elaboração de plantas.
Benefícios:
- Ajuda de custo mensal de R$ 1.500,00 + Alimentação + Vale-transporte.
Local de Trabalho: Ilha do Governador.
✅ Interessados devem enviar CV (contendo Coeficiente de Rendimento)
rh@rsaengenharia.com.br , com assunto “Estágio em Engenharia Civil”.
Site da Empresa: http://www.rsaengenharia.com.br/

para

****************************************************
Empresa: VTEX
Vaga: Estágio na área de eShopper XP
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, Economia, Administração e áreas relacionadas;
- Carga de 30h semanais e horários flexíveis.
Atividades:
- Analisar diferentes experiências de compras em sites de ecommerce no front-end;
- Ajudar e fornecer o time de CX com insights e ideias construtivas;
- Adquirir profundo conhecimento na operação de ecommerce;
- Automatizar processos relativos a área.
✅ Interessados devem se candidatar e ter mais informações clicando Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: CIEE
Vaga: Estagiário (vaga para PCD)
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Estudantes do 3º ao 7º período de Eng. de Computação e Informação, Análise de Sistemas ou
Ciência da Computação;
- Carga de 6 horas diárias, 5 dias na semana.
Benefícios:
- Bolsa auxílio de R$ 1546,38 + AT 231,95 + VR + Assist. Médica e Odontológica.
Local de trabalho: Home office.
✅ Interessados devem enviar CV, laudo Médico e Declaração da universidade para
programapcd@cieerj.org.br com o Assunto "Estágio – Nome do Curso".
****************************************************

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: Petrec
Vaga: Estagiário
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:

- A partir do 6o período da graduação; carga horária de 20 horas.
- Gosto por lógica e por programação;
- Ter boa comunicação e compromisso com prazos e metas;
- Python, JS e CSS são diferenciais.
Descrição da Vaga:
O estagiário irá colaborar com time de desenvolvimento para produção de aplicações web.
Procuramos estudantes de Engenharia Eletrônica, de Computação ou de Controle e Automação,
ou de Ciência da Computação. Horário flexível e temporariamente home office.
✅ Interessados devem enviar CV para vagas@petrec.com.br com o Assunto Vaga
Desenvolvedor.
Site da Empresa: https://petrec.com.br/pt/
Além disso…
Empresa: Petrec
Vaga: Emprego de Desenvolvedor Web
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Graduação completa;
- Sólidos conhecimentos em programação;
- Experiência em desenvolvimento de aplicações web;
- Ter boa comunicação e compromisso com prazos e metas;
- São diferenciais: Django; React, vue ou outro framework JS; desenvolvimento de testes;
desenvolvimento e consumo de APIs; Nuvem (AWS, Azure ou Google); Docker e Kubernetes;
conhecimento em design e arquitetura de software.
Descrição da Vaga:
O desenvolvedor irá colaborar com time de desenvolvimento para produção de aplicações web.
Procuramos profissionais com experiência em desenvolvimento front end ou back end.
Benefícios incluem vale alimentação e plano de saúde. Carga horária de 40 horas.
✅ Interessados devem enviar CV para vagas@petrec.com.br com o Assunto “Vaga
Desenvolvedor”.
Além disso…
Empresa: Petrec
Vaga: Emprego de Engenheiro Devops
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Graduação completa;
- Sólidos conhecimentos em programação;
- Experiência em desenvolvimento de aplicações web;
- Ter boa comunicação e compromisso com prazos e metas;

- São diferenciais: Desenvolvimento e consumo de APIs; Nuvem (AWS, Azure ou Google);
Docker e Kubernetes; Automação de processos; Testes de software; Ferramentas de
monitoramento.
Descrição da Vaga:
O profissional irá colaborar com planejamento e execução de tarefas relacionadas à entrega e à
sustentação de aplicações web. Benefícios incluem vale alimentação e plano de saúde. Carga
horária de 40 horas. As principais atribuições são contribuir no propor, planejar e executar
tarefas relacionadas a:
- Automatização dos processos de integração e entrega de software
- Monitoramento de infraestrutura e sistemas;
- Gerência, configuração e manutenção de Servidores Linux;
- Gerência, configuração, manutenção de infraestrutura de nuvem;
- Gerência, configuração e manutenção de infraestrutura escalável baseada em contêineres;
- Gerência de acesso e da segurança das informações; Gerência de bancos de dados relacionais;
- Tratamento de Incidentes;
- Análise de desempenho de sistemas.
✅ Interessados devem enviar CV para vagas@petrec.com.br com o Assunto “Vaga Devops”.
****************************************************
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
******************************************************************************
Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades da Politécnica | UFRJ
| Algumas vagas ofertadas no evento em dezembro/2020 |
******************************************************************************
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.
Além disso…
Empresa: Itaú Unibanco
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 de Emprego 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: Vero Solutions
Vaga de Emprego - Administração de Empresas
Inscrições Abertas até: Contínuo
Perfil:
- Curso superior completo ou cursando: Administração (preferencial), Gestão de Recursos
Humanos, Engenharia de Produção ou Comunicação.
Atividades:
- Atendimento de clientes: relacionamento com empresas parceiras e instituições de ensino para
participação em feiras e eventos virtuais;
- Treinamento;
- Levantamento de informações (conteúdos, representantes, programação, etc.);
- Configuração dos conteúdos na plataforma virtual;
- Elaboração de relatórios;
- Gestão de Projetos: monitoramento de prazos e cobrança das partes envolvidas no projeto para
envio de informações.
****************************************************
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 contínuos, 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: 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: B2W DIGITAL
Vagas de Emprego - Diversas
Inscrições Abertas até: Contínuo
- Denominação do cargo: Coordenador de Métodos e Processos.
Local de trabalho: Rio de Janeiro – RJ.
✅ Clique Aqui para obter mais informações.
****************************************************
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.
Além disso…
Empresa: Baker Hughes
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: 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
****************************************************
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 * * * * * * *

