PERÍODO: 21/09/2020 a 25/09/2020

Empresa: Geenpeople
Programa de Estágio Greenpeople
Estão abertas as inscrições no Programa de Estágio da
Greepeople.
O prazo para participar é até o dia 02 de outubro.
Mais informações na imagem ao lado.
✅ Para realizar sua inscrição, clique Aqui e preencha o
formulário.
Site da empresa: https://www.greenpeople.com.br/
****************************************************
Empresa: MPOMPEI Engenharia
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Atuar no desenvolvimento de projetos estruturais de edificações, estruturas de concreto,
metálicas e mistas.
- Pede-se proficiência em autocad e seria vantajoso conhecimento de revit;
- Graduação em 2022 ou 2021-2;
- dedicação de pelo menos 20h semanais, preferencialmente período da tarde;
- escritório no Bairro de Ipanema, ao lado estação N.Sra. da Paz
Benefício:
- Bolsa de R$ 1.000,00 durante o período em treinamento, passando a R$ 1.400,00 quando inicia
a produção.
✅ Enviar currículo para mpompei@mpompei.com.br, aos cuidados de Thiago.
Site da empresa: http://mpompei.com.br/
****************************************************

Instituição: Coppe / UFRJ
Vaga: Programa Seletivo para Bolsistas 2020.1 [Edital PRH-04]
Perfil:
- Alunos das seguintes Engenharias: Petróleo, Controle e Automação, Computação e Informação,
Eletrônica e de Computação.
✅ Envio da documentação de inscrição: até 30 de setembro.
Mais informações no arquivo Edital_PRH04_GRADUAÇÃO, anexo ao e-mail de envio deste
Boletim.
Além disso...
Vaga: Processo seletivo para bolsa de graduação – PRH-41/ANP/05/2020
No âmbito do PRH-41, o Programa de Planejamento Energético (PPE) da COPPE/UFRJ
oferece bolsas de pesquisa para alunos de graduação interessados em atuar no setor de petróleo,
gás natural, biocombustíveis e energias renováveis. Para mais informações sobre o PPE, acesse
aqui.
As condições gerais que regem este programa são aquelas definidas pelo Programa de Formação
de Recursos Humanos - PRH/ANP, cujas informações estão disponíveis no site da ANP e pode
ser acessado neste link.
A seleção dos bolsistas de graduação é de competência do Programa de Planejamento Energético
(PPE/COPPE/UFRJ). Para este processo seletivo, serão concedidas 2 (duas) bolsas de
graduação, no valor de R$ 600,00 por mês, por um período máximo de 24 meses.
Perfil:
- Alunos das seguintes Engenharias: Petróleo, Ambiental, Nuclear, Mecãnica e Elétrica, com
matrícula ativa durante todo o período de outorga da bolsa;
- Não possuir vínculos empregatícios e se dedicar exclusivamente ao programa;
- Não receber bolsa ou qualquer auxílio financeiro de outra agência de fomento, nacional ou
internacional;
- Submeter-se aos critérios de aproveitamento do seu programa;
- A pesquisa deverá obrigatoriamente versar sobre tema de interesse do setor petróleo, gás
natural, biocombustíveis e energias renováveis;
- Ter concluído o ciclo básico e estar à 24 meses para terminar o curso.
Além disso...
Processo seletivo para 2021 do Programa de Engenharia de Transportes da COPPE
/UFRJ
As inscrições podem ser realizadas entre 21 de setembro e 23 de outubro no link disponibilizado
no site do programa: http://www.pet.coppe.ufrj.br
Mais informações no arquivo Processo Seletivo 2021 PET Coppe UFRJ, anexo ao e-mail de
envio deste Boletim.
****************************************************

Programa CEO x 1 Dia, By Odgers Berndtson – Buscando os futuros líderes do Brasil
Esse Programa seleciona os estudantes universitários com mais perfil de CEO no Brasil e, além
da chance de ser CEOx1dia em uma grande empresa (no meu ano tivemos Mercedes, Latam, HP,
BASF, IMC, Suzano, dentre outras), tem palestras e jantares com todos os CEOs da edição!
Requisito: Ser estudante universitário nos últimos anos de curso.
✅ Inscrições Aqui.
****************************************************
Empresa: SWOTGlobal Consulting
Vaga: Estagiário
Somos da SWOTGlobal Consulting e prestamos serviços de Assistência Técnica e Perícia para
procedimentos Arbitrais e Judiciais.
Com essa oportunidade de estágio, a ideia é que a pessoa tenha oportunidade de permanecer na
empresa mesmo depois de formada. Não é necessário ter conhecimento prévio sobre área de
Perícia, porém também será um diferencial.
Nosso escritório é localizado no Centro do Rio de Janeiro.
Perfil:
- Estar cursando Engenharia a partir do 7º período;
- Buscamos perfil analítico, falar inglês e/ou espanhol será um diferencial.
Escopo do trabalho:
- Análise de produtividade, cronograma físico e financeiro, fluxo de caixa e risco contratual de
obras de grande porte. Avaliar os contratos e documentos pertinentes para auxiliar os clientes em
seus pleitos. Analisar os pleitos de forma a auxiliar o Tribunal na avaliação da disputa.
Elaboração de relatórios técnicos, pareceres, laudos, quesitos e etc.
✅ Favor encaminhar CVs até dia 30/09 para: rh@swotglobal.com
Site da empresa: https://swotglobal.com/
****************************************************
Vaga: Trainee
Trainee Burger King: inscrições até 30/09 – Clique Aqui
****************************************************
Agente Integrador: Grupo Cia de talentos
Programa de Estágio Braskem 2021
O processo é voltado para estudantes universitários cursando a partir do 3º semestre, em cursos
variados de Exatas e Humanas.
As inscrições estão abertas até o dia 07 de outubro.

Há vagas disponíveis para Alagoas (Maceió), Bahia (Camaçari e Salvador), Rio de Janeiro
(Duque de Caxias), Rio Grade do Sul (Triunfo) e São Paulo (Capital, Campinas, Cubatão,
Paulínia e Santo André/Mauá).
✅ Mais informações disponíveis no site: http://bit.ly/braskemestagio
E-mail para contato: gabriely.silva@grupociadetalentos.com.br
Além disso...
Programa de Trainee Next Gen Pepsico 2021
Atividades:
Você não apenas garantirá uma posição em nosso Programa Next Gen (Trainees), mas também
irá competir para ser um(a) dos(as) 3 vencedores(as) de cada unidade de negócio da PepsiCo
LATAM (México, América Central e do Sul e Brasi) para ganhar os seguintes prêmios: 1°:
Apresentação global do seu projeto para a liderança e conhecer os(as) vencedores(as) de outras
localidades (pode ser virtual ou presencial, conforme as condições permitirem); 2°:O(a)
segundo(a) finalista do país ganhará uma GoPro HERO8 Black; 3°: O(a) terceiro(a) finalista do
país ganhará uma Alexa Echo Dot;
Requisitos:
Este desafio é ideal para você se:
- Você tem pelo menos 21 anos;
- Você é recém formado(a) ou se forma ainda esse ano: graduação entre dezembro de 2018 e
dezembro de 2020;
- Você tem permissão para trabalhar no país para o qual está se inscrevendo;
- Você tem disponibilidade total para inciar em nosso programa Next Gen (trainees) em janeiro
de 2021;
- Você é inovador(a), disruptivo(a), apaixonado(a) e criativo(a);
- Você adora buscar novas oportunidades e desafios.
✅ Enviar currículo até o dia 30 de setembro para http://bit.ly/pepsico_trainee
****************************************************
Agente Integrador: 99Jobs
Vaga: Estagiário da ExxonMobil
Perfil:
- Estudantes com formação entre dez/2021 e dez/2022;
- Carga horária de 4 horas por dia.
- Disponibilidade para atuar no Rio de Janeiro ou
Curitiba;
- Requerido idioma inglês.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição.
****************************************************

Instituição: CNPEM
Programa Unificado de Estágios (PUE)
As inscrições para o Programa Unificado de Estágios (PUE)
do CNPEM estão abertas entre hoje (16/09) e o dia 4 de
outubro de 2020. O Programa é direcionado a estudante de
nível Técnico e Superior, criativos e inovadores que estejam
sempre buscando novos desafios e desenvolvimento.
Por conta do cenário de pandemia, o processo de divulgação
e seleção desta edição do PUE será totalmente online.
Há vagas em 17 áreas distintas, de nível Técnico e Superior, entre as quais os interessados
poderão selecionar até duas, no momento da inscrição. Em seguida, os inscritos selecionados
participarão de entrevistas, que incluem apresentações no modelo “Elevator’s Pitch”, onde o
estudante terá 5 minutos para se apresentar aos coordenadores das áreas requisitadas.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Vaga: Estágio – Data Science
Descrição da Vaga
O Projeto objetiva traçar a destinação de egressos do ensino superior a partir de levantamento e
tratamento de dados estruturados e não estruturados em bases pré-existentes. A pessoa contratada
ficará responsável por organizar as bases de dados, bem como a criação dos algoritmos para
tratamento dos dados e geração de análises.
Requisitos desejados
- Conhecimentos em ciência de dados, em Programação Python e/ou R, e em manipulação de
bases de dados em diferentes formatos.
Conhecimentos e Experiências desejáveis
Experiência prévia comprovada em projetos de ciência de dados
Detalhes da Vaga
Tipo de Trabalho: Regime de 20 horas semanais, remoto. Reuniões de equipe quinzenais,
remotas
Coordenação: Prof. Daniela Uziel (Inova CCS), Prof. Humberto Arruda (IME), Prof. Édison
Renato (Poli e COPPE)
✅ Inscreva-se através do formulário até 27/09: http://bit.ly/VagaDSUFRJ
****************************************************
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

Empresa: EloGroup
Programa Digital Boot Camp
Temos um super convite para você! Tá a fim de se
desenvolver, assistir palestras com as referências de
mercado e se conectar com pessoas do Brasil todo?
Então vem ver essa oportunidade!
Você sabe o que é o Boot Camp da EloGroup?
O Boot Camp é o maior evento online de formação
universitária do Brasil e uma experiência intensiva
de aprendizado que busca formar conexões entre
pessoas engajadas!
Por isso, os universitários e recém formados de todo
Brasil que forem selecionados para participar do
programa serão organizados em grupos para
resolver um case que contará com o apoio de um
mentor da EloGroup. Serão 9 semanas de muito
conteúdo e uma premiação para o grupo vencedor
ao final.
Pra quem é o Boot Camp?
O Programa é para alunos de universidades de todo o país, recém formados há até dois anos, na
graduação ou pós graduação, sem restrição de cursos! Para todos os futuros líderes do Brasil, que
almejam empreender seu desenvolvimento e transformações para os negócios. Depois do sucesso
da primeira edição, agora o programa possuirá enfoque em transformação digital e novos
modelos de gestão com aulas expositivas e palestras com especialistas do mercado.
Não dá pra perder esse aprendizado na prática, bora se inscrever?
✅ A inscrição é feita pela nossa landing page, onde você também pode achar mais informações
sobre o programa: https://bootcamp.elogroup.com.br/
****************************************************
Empresa: SEEDACC
Vaga: Emprego
Perfil:
- Vaga efetiva para pessoas na área de
tecnologia da informação.
- Mais informações na imagem ao lado.
Benefícios:
- Salário compatível com o mercado; VR 30,40
(por dia); plano de saúde; home office.
✅ Interessados enviar o currículo para:
amanda.reis@seedacc.com.br

****************************************************
Hacking.Rio 2020
O maior hackathon da América latina está de volta!
Considerada a maior maratona de hackers da América Latina, busca em 48
horas o desenvolvimento de soluções digitais baseado em desafios reais da
sociedade. Será a 3ª edição, de 9 à 11 de outubro, em plataforma própria
100% on line. São 15 clusters setoriais no Hacking.Rio 2020: cooperativismo, energia, educação,
empregabilidade, logística, sustentabilidade, oceanos (cleantech), esportes&games,
cybersecurity, turismo, varejo, ind4.0, gov.Br, InovaFurnas e MASTERS WIT (Women in Tech
– cluster só de mulheres).
Premiação: cada equipe vencedora receberá R$ 5mil reais, e disputam a final que será a
VIAGEM AO WEBSUMMIT LISBON – na 1ª semana de dezembro.
## Somam mais de R$ 120mil reais em premiação!!!! ##
Tem prêmio também de...
- MELHOR MENTOR(A) E MELHOR ATIVADOR(A) : R$ 5 mil cada
- MELHOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
✅ As inscrições (individual ou em equipe) vão só até dia 02 de outubro pelo site
https://hackingrio.com/.
Para acessar o link de inscrição para Mentores Técnicos e Mentores Professores, clique Aqui.
Mais informações nos arquivos Manual do Mentor e Hacking.Rio 2020, anexo ao e-mail de
envio deste Boletim.
****************************************************
Empresa: Orafi
Vaga: Estagiário
Olá! Tudo bem?
Meu nome é Rafael! Gostaria de divulgar que estamos abrindo processo seletivo de estágio na
Orafi, empresa onde trabalho e formo a liderança junto com outros 2 engenharios de produção da
Poli, o mais antigo formado em 2014.
Somos uma fábrica de jóias atendendo mercado de varejo de moda nacional, mas não nos
contentamos com somente fabricação. Atuamos de maneira muito forte no desenvolvimento de
produtos junto com nossos clientes, temos uma operação totalmente integrada com uma das
maiores marcas de varejo nacional e estamos desenvolvendo outras frentes de negócio
independentes das nossas principais atividades hoje.
Temos uma equipe jovem e tentamos criar um ambiente com muita autonomia, que promova a
experimentação em todos os ambientes da empresa. Estamos procurando gente boa com
disposição para assumir responsabilidades reais, aprender e ter um papel relevante no resultado
da empresa.
Pré-requisitos:
- Cursando Engenharia, Administração ou Economia;

- Excel Avançado;
- Raciocínio lógico, visão analítica e senso crítico;
- Bom interpessoal, boa comunicação e capacidade de aprender rapidamente;
- É desejável alguma experiência ou interesse em aprender SQL, Power BI, VBA, Power Query,
Power Pivot ou programação como um todo, mas não é necessário. Se for o perfil da pessoa
iremos desenvolver essas habilidades internamente.
Atividades (O escopo é flexível, estamos mais preocupados com o "quem" do que com o "o
que"):
- Apoiar/executar projetos de melhoria de processos, automação e disponibilização de
dados/relatórios; criação de indicadores; apoio às rotinas de diversas áreas da empresa como
financeiro, planejamento de produção, suprimentos, desenvolvimento de produto e etc.; geração
de relatórios gerenciais.
Carga horária: 20 ou 30 horas.
✅ Interessado, encaminhar e-mail com CV para: vagas@orafi.com.br
****************************************************
Empresa: Vale
Programa de Recém Graduados Vale 2021
A Vale busca, cada vez mais, destacar e
potencializar talentos em suas mais diversas
formas, que serão parte essencial no processo de
transformação cultural da empresa.
Para 2021, os Programas de Recém Graduados da
Vale se apresentam de uma nova forma: agora, os candidatos e candidatas podem escolher entre
duas opções para iniciar uma carreira de sucesso e ampliar seus conhecimentos em uma das
maiores mineradoras do mundo.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Empresa: Accenture
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estudantes de Engenharia com disponibilidade para estágio de 1 ano.
- Habilidades: Disponibilidade para aprender; atuar de forma colaborativa; Utilizar a tecnologia
para criar; Construir possibilidades com agilidade e competência entregar as melhores soluções.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no Programa e se inscrever, também, para alerta de
vagas.
****************************************************

Empresa: SolarCorp
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estar terminando o curso de Engenharia Elétrica ou
estar formado;
- Ter experiência na área de energia fotovoltaica, morar
no Rio de Janeiro, ser dinâmico e gostar de bons desafios.
Atividades realizadas:
- Responsável por dimensionar e desenhar sistemas fotovoltaicos, documentar e se comunicar
com as concessionárias, realizar uma comunicação técnica com os clientes, realizar alinhamentos
com as equipes de instalação, entre outras funções referente ao cargo.
✅ Os interessados devem encaminhar CV atualizado até o dia 30/09 para rh@solarcorp.com.br
com o assunto 'VAGA ENGENHARIA ELÉTRICA'.
Site da empresa: https://www.solarcorp.com.br/
****************************************************
Empresa: B2W
Programa Trainee B2W 2021
A B2W, maior companhia digital da América Latina,
está com inscrições abertas para o seu Programa
Trainee 2021. Procuramos jovens recém-formados,
apaixonados por desafios, tecnologia e inovação, para
transformar o mundo digital com a gente.
O Programa Trainee B2W é para quem gosta de
tecnologia e inovação em um ambiente dinâmico,
diverso e em constante transformação.
Nosso processo seletivo é 100% gamificado, interativo e totalmente online.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: Wall Jobs
Vaga: Estagiário da Cognizant
Perfil:
- Estar cursando Engenharia de Computação ou Engenharia de Produção, a partir do 2º ano;
Benefícios:
- Vale refeição, vale transporte, bolsa auxílio, assistência médica, 13º salário.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição.

****************************************************
Agente integrador: Nube
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estudantes de Engenharia de Produção, com
conclusão prevista entre 2021.2 até 2025.2;
- Disponibilidade para atuar de segunda a sextafeira, das 9h às 16 h, com 1 h de intervalo, em
Jardim Primavera – Duque de Caxias.
- Mais informações na imagem ao lado.
✅ Interessados devem ligar para (21) 3004-6290
e indicar o código 195952.
Além disso...
O NUBE criou um aplicativo para facilitar o
cadastro dos alunos em nosso sistema, e através
dele também conseguirão:
- Atualizar seus dados;
- Agendar processo seletivo e;
- Acompanhar a abertura das vagas em tempo real.
✅ Clicando Aqui, você pode baixar o aplicativo da NUBE.
****************************************************
Empresa: Bain & Company
Programa de mentoria LGBTI+ 2020
Estão abertas as inscrições para o novo Programa de
mentoria LGBTI+ 2020 da Bain & Company, que tem
como propósito preparar jovens LGBTI+ para a
carreira de consultoria através de treinamento e mentoria com consultores da Bain!
Se você faz parte da comunidade LGBTI+ e é estudante de graduação a partir do antepenúltimo
ano, ou se graduou há até 2 anos, você pode inscrever-se!
No dia 24/09 tivemos um webinar sobre a Bain e a carreira em consultoria. No dia 01/10,
falaremos sobre o teste de seleção para o programa, ambos das 19h30 às 21h00. O link de acesso
será divulgado em nossas mídias sociais e no e-mail após realização da inscrição.
✅ Para saber mais informações e realizar sua inscrição, clique Aqui.
Além disso...

Desafio Estratégico Bain & Company 2020
As inscrições para o Desafio Estratégico Bain 2020 estão abertas até o dia 30 de setembro! Neste
ano, o evento será 100% online para a segurança de todos os Bainies e participantes desta edição.
O Desafio é uma ótima oportunidade para vivenciar a consultoria estratégica na prática. Além de
desempenhar o papel de um consultor em um caso simulado, você poderá interagir com o time
da Bain & Company e conhecer um pouco mais da nossa cultura.
Se você é estudante universitário e quer aprimorar suas habilidades no desenvolvimento de
estratégias empresariais extraordinárias, monte sua equipe e participe!
✅ Para mais detalhes, visite o site do desafio clicando Aqui.
****************************************************
Empresa: Benie
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos com disponibilidade para
estagiar 30 horas por semana.
- Salário: R$ 2,5k/mês;
- Benefícios: VR + VT;
- Local de trabalho: Jardim Botânico/Zona Sul RJ;
- Forma de trabalho: A combinar (3 dias presencial e 2 dias remoto ou flexível).
Descrição das atividades:
- Apoiar os sócios na otimização e automatização de processos;
- Realizar análises que subsidiarão as decisões estratégicas da empresa.
O Benie é uma startup de health tech. Para saber mais sobre a empresa, clique Aqui.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo seletivo.
****************************************************
Processo Seletivo – Icarus UFRJ
Somos uma das cinco equipes de Fórmula SAE mais antigas do
país, tendo sido fundada em 2004, ano da primeira competição
brasileira. A competição tem como objetivo propiciar aos
universitários a oportunidade de aplicar na prática os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo um
projeto completo e construindo um carro Fórmula.
- As inscrições vão até o dia 02 de outubro. Venha fazer parte
da Icarus!
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo
seletivo.
* * * * * * * FIM * * * * * * *

