PERÍODO: 26/10/2020 a 30/10/2020

Empresa: Direcional Engenharia
Programa de Estágio 2021
Perfil:
- Alunos do 5º ao 8º período dos cursos de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo.
Atividades desenvolvidas:
- O Programa de Estágio 2021 contará com uma grande experiência de job rotation. O estagiário
irá adquirir uma visão ampla de vários processos, entendendo os subsistemas e como o negócio
DIRECIONAL é realizado.
- Incorporação, Produtos e Novos negócios.
Benefícios:
- Vale transporte + Bolsa auxílio + Seguro de vida + Vale refeição ou Vale alimentação.
✅ Interessados se candidatar até o dia 22 de novembro, clicando Aqui.
Site da empresa: https://direcional.com.br/
****************************************************
Empresa: BCG Brasil
Processo Seletivo para Estágio
Boston Consulting Group, uma das
maiores consultoria do mundo, abre
seu processo seletivo dedicado a
profissionais negros que tem interesse em consultoria clássica e no BCG GAMMA (frente de
advanced analytics).
Perfil:
- Estágio regular (graduação entre 2021 e 2022) e estágio de férias (graduação a partir de 2023)
para talentos negros em busca das primeiras oportunidades de carreira em consultoria e advanced
anylitcs.
✅ Interessados devem fazer sua inscrição até o dia 5 de novembro, clicando Aqui.
****************************************************

Empresa: Ilos
Programa de Estágio 2021
Perfil:
- Estudantes de Engenharia cursando a partir do 6º período;
- Espanhol fluente será um diferencial.
- Carga de 4 horas, para atuar na área de consultoria.
Benefícios:
- Bolsas de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 + VT + Treinamento.
Local: Rio de Janeiro e São Paulo - Início em 2021.1.
✅ Interessados enviar CV e histórico até
https://www.ilos.com.br/web/programa-de-estagio-ilos/.
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****************************************************
Empresa: Magnitude Group
Programa de Estágio 2021
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: EloGroup
Processo seletivo para o time de Tecnologia
Nossa área de Tecnologia está com vagas abertas para todo o Brasil! Venha fazer
parte de um processo seletivo orientado ao aprendizado, com aulas expositivas,
capacitação e de quebra ter a chance de ingressar no time EloGroup!
Perfil:
- Estudantes e recém formados de qualquer curso voltado para tecnologia.
✅ Inscreva-se e saiba mais clicando Aqui.
****************************************************

Empresa: Vista Capital
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos de Engenharia;
- Carga de 4 horas por dia;
- Conhecimento de contabilidade e finanças;
- Inglês e 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: 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: 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.
****************************************************

Empresa: Modec
Vaga: Estagiário
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.
****************************************************
Empresa: Ernst Young (EY)
EY Innovation Tech Challenge 2020
O desafio que vai transformar sua carreira e seu futuro aliando a tecnologia e inovação!
Se você é universitário, gosta de tecnologia e inovação, sente inquietude diante do mundo em
que as transformações são cada vez mais velozes e impactantes e as pessoas dão sempre as
mesmas respostas frente aos problemas, esse é um desafio perfeito para você!
O EY Innovation Tech Challenge é uma competição em que você será agente da transformação
digital no mundo dos negócios, contribuindo para o fortalecimento da sua carreira profissional.
Tudo isso com a mentoria de especialistas da EY.
Podem participar estudantes universitários a partir do 2º ano de graduação e recém-formados,
com a graduação concluída a partir de julho de 2019, nos cursos relacionados às áreas de
Negócios, Comunicação, Tecnologia, Design, Ciências Exatas e Engenharias.
Atendendo a pedidos, a EY prorrogou as inscrições!
✅ As inscrições são realizadas em grupo e podem ser submetidas até 16 de novembro. Para
mais informações, clique Aqui.
Site da Empresa: http://www.ey.com
****************************************************

Empresa: Squadra Investimentos
Vaga: Estagiário ou Recém formado
Requisitos:
- Economia/Adm/Engenharias/Exatas, com CR > 8.0 e, no máximo, 1 ano para se formar (caso
estagiário);
- Ótimos conhecimentos de Excel (VBA, se possível);
- Gostar MUITO de ler, estudar e atividades de rotina;
- Ser metódico e MUITO organizado.
Não precisa ter conhecimento prévio de estrutura de fundos de investimentos e finanças, pois
ambas serão ensinadas durante o treinamento inicial.
Carga horária e benefícios:
Estagiário:
- A ideia é que a pessoa tenha a oportunidade de ficar na empresa, mesmo depois de formada;
- 30 horas semanais, mas os horários são flexíveis;
- Bolsa: R$ 2.000,00/mês + Vale Refeição e Transporte + Bônus semestral
Recém Formado:
- Trabalhar diretamente na área de Operações de renda variável (Backoffice);
- Contratação no regime CLT;
- Salário (a combinar) + Vale Alimentação, Refeição e Transporte + Plano de saúde e
Odontológico + Seguro de Vida + PLR Semestral.
✅ Interessados devem enviar CV para: rh@squadrainvest.com.br, contendo as informações de
CR e data de previsão de formatura.
Site da Empresa: http://www.squadrainvest.com.br
****************************************************
Empresa: Navi Capital
Vaga: Estagiário | Data Sceince
Perfil:
- Estudantes de Engenharia, com bom CR e previsão de formatura a partir de 2020.2;
- Conhecimentos de programação;
- Inglês avançado.
Atividades:
- Desenvolvimento de aplicativos de dados/machine learning utilizando arquiteturas modernas de
microsserviços na nuvem.
- Análise e estruturação dos dados para montar estudos e relatórios, auxiliando na tomada de
decisão. Desenvolvimento de serviços para o processamento de dados usando ferramentas de Big
Data e uso de ferramentas de visualização para entrega dos dados para as áreas de negócio.
Exemplo da arquitetura que utilizamos.
Benefícios:
- Bolsa mensal de R$ 2.500,00 + Bonificação semestral + VR + VT + Academia

✅ Interessados devem enviar CV e histórico para alexia.pimentel@navi.com.br e
antonio.lobato@navi.com.br.
****************************************************
Empresa: Arane
Vaga: Estagiário
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: Editora Globo
Vaga: Trainee
Perfil:
- Formação em Administração, Economia, Engenharia ou área correlatas.
Atribuições:
- Elaboração de planilhas de acompanhamento de contingências (Excel);
- Elaboração de relatórios gerenciais e apresentações para dar suporte na tomada de decisão;
- Levantamento e análise de informações sobre os aspectos econômicos e financeiros relativos
aos custos do Jurídico;
- Auxílio na melhora de performance dos resultados do Jurídico;
- Auxílio e suporte na elaboração de orçamento do Jurídico;
- Auxílio no acompanhamento e análise dos resultados de cada área do setor jurídico, de modo a
poder reportar com efetividade, os resultados do setor no resultado da empresa.
✅ Para mais informações e se cadastrar para a vaga, 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 * * * * * * *

