PERÍODO: 28/09/2020 a 02/10/2020
Empresa: Novus Capital
Vaga: Estagiário
Requisitos:
- No mínimo, 1 ano para se formar;
- Excel avançado / VBA;
- Inglês avançado.
Atividades:
- Manutenção e melhorias dos relatórios periódicos de acompanhamento e controles da área;
- Relacionamento com as áreas de Middle Office e BackOffice;
- Participação no desenvolvimento da estratégia de comunicação digital da gestora.
Para conhecer melhor a gestora, acessem as redes sociais: Instagram, Youtube, Linkedin, Spotify
| Google Podcast | Apple Podcast | Deezer ou Telegram.
✅ Interessados enviar CV para ri@novuscapital.com.br (contendo a previsão de formatura)
com o assunto “CURRÍCULO – ESTÁGIO 2020”.
****************************************************
Empresa: B2W
Programa Trainee B2W 2021
As inscrições para o Programa Trainee 2021 estão
abertas até o dia 11 de outubro.
Procuramos jovens recém-formados, apaixonados por
desafios, tecnologia e inovação, para transformar o
mundo digital com a gente.
Nosso processo seletivo é
interativo e totalmente online.

100%

gamificado,

✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************

Empresa: Grupo CBO
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos de Engenharia Naval que estejam entre o 5º e o 7º períodos;
- Carga de 6 horas por dia em Niterói.
Benefícios:
- Bolsa: R$ 1.000,00 + VA (800,00) + Plano de Saúde/Odont. + VT (Voucher Táxi).
✅ Interessados devem contactar Emanuelle Pacheco: emanuelle.pacheco@grupocbo.com.br
Site da Empresa: www.grupocbo.com.br
****************************************************
Desafio Estratégico UFRJ Consulting Club
Visando proporcionar uma experiência
única
de
aproximação
entre
os
universitários e a consultoria estratégica, o
UFRJ Consulting Club convida você para
participar da 6ª edição do seu desafio
estratégico, dessa vez, realizado em
parceria com a Lambuza, uma empresa do
ramo de doces severamente afetada pela pandemia. Essa será uma oportunidade de testar seu
raciocínio lógico, suas habilidades com Excel e ainda trabalhar com a reestruturação de um
negócio em meio ao difícil momento em que vivemos
O Desafio Consulting Club terá duração de 48 horas, com início no dia 10/10, às 18h, e término
no dia 12/10, às 18h. Caso sua equipe seja selecionada, você terá a chance de apresentar a sua
resolução no dia 15/10 para uma banca composta pela fundadora da empresa e membros do
UFRJ Consulting Club. Os três finalistas receberão prêmios que envolvem produtos Lambuza e
um vale-presente da Livraria Cultura variando em valor de acordo com a posição atingida. O
desafio poderá ser realizado tanto individualmente quanto em dupla ou trio.
✅ Para inscrever a sua equipe, clique Aqui.
Mídias Sociais: Facebook | Instagram | Site
****************************************************
Processo seletivo para 2021 – 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 de Trainee Alpargatas 2021
Nossos Trainees serão os futuros líderes da Alpa - nossa powerhouse global, digital, inovadora e
sustentável de marcas desejáveis e hiperconectadas. Buscamos pessoas apaixonadas, ousadas,
que façam acontecer, transformem, surpreendam e cresçam junto com a gente, levando o nosso
negócio e a nossa cultura cada vez mais longe.
Na Alpa, você estará em casa! Terá espaço para contribuir com novas ideias, propor soluções e
pensar em novas formas de atuação, acelerando o seu crescimento e o nosso.
Durante os 12 meses do programa, você desenvolverá um mindset empreendedor e aprenderá
sobre o modelo startup school, que tem por objetivo desenvolver projetos, percorrendo uma
jornada empreendedora do início ao fim, gerando insights para o desenvolvimento pessoal e do
negócio.
A jornada conta com sessões de Tech Space, que são mentorias focadas em metodologias ágeis e
de design, utilizando diversas ferramentas para a condução dos projetos e incentivando conexões
com quem já fez a transformação acontecer no Brasil e no mundo.
Perfil:
- Graduação (bacharelado) entre dez/2017 e dez/2020 em qualquer curso;
- Inglês Avançado;
- Possuir visto de moradia e trabalho se for estrangeiro;
- Experiência profissional e conhecimento em outros idiomas será um diferencial.
✅ Enviar CV até o dia 05 de outubro para: http://bit.ly/traineeAlpargatas.
****************************************************
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/
****************************************************

Hacking.Rio 2020
Participe do maior hackathon da América latina!
Será a 3ª edição, de 9 à 11 de outubro, em plataforma própria 100%
on-line.
✅ As inscrições (individual ou em equipe) vão só até hoje, 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.
****************************************************
Instituição: CNPEM
Programa Unificado de Estágios (PUE)
O Programa é direcionado a estudante de nível Técnico e
Superior, criativos e inovadores que estejam sempre
buscando novos desafios e desenvolvimento.
As inscrições encerram-se no dia 4 de outubro de 2020.
Ainda dá tempo!
✅ Para mais informações sobre como participar do
Programa, clique Aqui.
****************************************************
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.
As inscrições estão abertas até o dia 13 de outubro.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição.
****************************************************
Agente Integrador: Wall Jobs
Vaga: Estagiário da Cognizant
✅ Clique Aqui para conhecer mais sobre o prcoesso
seletivo e realizar sua inscrição.
****************************************************

Agente Integrador: Grupo Cia de Talentos
Programa de Estágio Braskem 2021
Perfil:
- Estudantes cursando a partir do 3º semestre;
- Carga de 6 horas diárias.
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
****************************************************
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: 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!
✅ 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.
****************************************************
Agente integrador: Nube
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.
****************************************************

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 * * * * * * *

