PERÍODO: 12/10/2020 a 16/10/2020

Empresa: RIO Analytics
Vaga: Desenvolvedor / Engenheiro Full Stack
Já pensou em trabalhar com inteligência Artificial? Segundo a Gartner, o valor global de
negócios de inteligência artificial será de $3,9 trilhões até 2022. Vamos desbravar esse novo
mercado juntos na RIO?
A RIO analytics, fundada em 2017, utiliza a massa de dados gerados pelos sensores dos
equipamentos para prever e evitar falhas, reduzir o tempo de inatividade, e aumentar a eficiência
operacional. Nosso software analisa os dados dos sensores em tempo real usando Machine
Learning para melhorar continuamente a operação e detectar falhas.
Perfil:
- Experiência ou expertise comprovável via portfólio/github/etc;
- Lógica de programação e facilidade na aprendizagem de novas tecnologias;
- Conhecimentos e boas práticas em engenharia de software, principalmente nos princípios
SOLID, Clean Code e Design Patterns;
BACKEND
- Experiência com desenvolvimento utilizando Python, Go, C#, Java, Node ou alguma linguagem
moderna. Grande parte do stack da empresa (+90%) foi desenvolvido em Python (Flask,
Django);
- Banco de dados Relacionais (SQL Server, Postgres, etc) e NoSQL (Mongodb, etc).
FRONTEND
- Desenvolvimento utilizando Javascript / Typescript atuais;
- Desenvolvimento utilizando algum framework web components moderno, destaque para
Angular 2+ e React;
- Capacidade de desenvolvimento de interfaces web de acordo com os requisitos.
- Outras habilidades consideradas: Inglês; Metodologias Ágeis; Conhecimento/Interesse em
Inteligência Artificial; Containers/ Microsserviços; Git.
Atividades:
- O candidato contribuirá com a equipe de produto nas áreas de frontend e backend. O trabalho
terá grande interface com a equipe de engenharia e com o time de data science.
- Local de trabalho: Remoto.
✅ Prazo até 31 de outubro. Enviar CV por email para: cv@rioanalytics.com.br

****************************************************

****************************************************
Empresa: Quantum Finance
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos de Engenharia de Computação e Informação, ou Engenharia Eletrônica e de
Computação;
- Formatura entre 2021.2/2022 e bom desempenho acadêmico;
- Importante gostar de Banco de Dados;
- Carga horária de 20 horas semanais.
Atividades:
- Desenvolvemos e manutenção de ferramentas para análise de informações financeiras,
utilizando linguagem Java (análise, programação, construção de protótipos).
- Pode atuar também com requisitos e garantia da qualidade do SW (metodologia ágil).
Benefícios:
- Bolsa de R$ 1.500,00;
- VT, VR, Seguro de Vida, chance real de efetivação.
✅ Interessados devem entrar em contato até 23 de outubro pelo e-mail:
curriculo@quantumfinance.com.br. Colocar no Assunto "VAGA NO TIME DE QUALIDADE
DE SW E REQUISITOS" ou "VAGA NO TIME DE DESENVOLVEDORES".
Site da empresa: www.quantumfinance.com.br
****************************************************

Agente de integração: Nube
A matéria produzida pela TV NUBE este mês tem o seguinte tema:
“O que saber sobre entrevista on-line?"
As entrevistas on-line se tornaram uma alternativa para processos de seleção. Com a necessidade
de isolamento social, muitas empresas já começaram a investir em contratações virtuais. De
acordo com dados da Revelo, a modalidade cresceu 40% durante a pandemia.
✅ Para assistir, clique Aqui.
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.
****************************************************
Agente de integração: CIEE RJ
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Vaga para pessoa com deficiência (PCD);
- Alunos a partir do 3º período, cursando Engenharia de Computação e Informação.
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.030,92 + VR + VT.
Local de trabalho: Centro do Rio de Janeiro.
✅ Interessados enviar CV no corpo do e-mail para: programapcd@cieerj.org.br. Colocar no
assunto: CLT – PCD406.
Além disso...
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Vaga para pessoa com deficiência (PCD).
- Alunos de Engenharia cursando entre o 4º e 6º período.
- Horário: 14h às 18h (segunda a sexta).
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.030,92 + VR + VT.
Local de trabalho: Empresa do ramo público no Centro do Rio de Janeiro.

✅ Interessados enviar CV e laudo médico com CID para: programapcd@cieerj.org.br. Colocar
no assunto: CLT – PCD440.
****************************************************
Empresa: Vista Capital
Fundada em 2014, a Vista Capital é uma partnership de investimentos que se dedica
exclusivamente à gestão de fundos.
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos de Engenharia;
- Carga de 4 horas por dia;
- Conhecimento de contabilidade e finanças;
- Inglês;
- Excel;
- Domínio da linguagem VBA e/ou Python serão diferenciais.
Atividades:
- Estudo de empresas e setores de negócio;
- Organização, processamento e análise de dados;
- Produção de relatórios e apresentações; e
- Construção de teses de investimentos.
✅ Interessados devem entrar em contato até 31 de outubro pelo e-mail: rh@vistacapital.com.br
Além disso...
Vaga: Estagiário em operações
Perfil:
- Alunos de Engenharia;
- Carga de 4 horas por dia;
- Inglês fluente;
- Excel e VBA avançados;
- Python e SQL serão diferenciais.
Atividades:
- Desenvolvimento de ferramentas e procedimentos de controle de operações e limites de risco
dos fundos;
- Proposição de projetos para melhorias de processos;
- Validação das carteiras de fundos;
- Acompanhamento de trades realizados pela Mesa de Operações;
- Controle de fluxo de caixa dos fundos;
- Elaboração de relatórios gerenciais e de riscos;
- Concepção de relatórios de apoio à tomada de decisão de investimento.
✅ Interessados devem entrar em contato até 31 de outubro pelo e-mail: rh@vistacapital.com.br.
****************************************************

Empresa: Hire Me Brasil
Vaga: Emprego (Analista Técnico)
Perfil:
- Excel Avançado;
- Facilidade em trabalhar com números;
- Disponibilidade para viagens;
- Imprescindível graduação em Engenheira Elétrica.
✅ Interessados devem entrar em contato até 13 de
hireme_br@outlook.com. Colocar no Assunto "Analista Técnico".

novembro

pelo

e-mail:

Para mais informações, 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 * * * * * * *

