
VAGAS DE ESTÁGIOS   

30/07/2020 

 
Empresa: CREDIT SUISSE  
Site: https://www.cshg.com.br/site/index.seam 
Descrição: estágio na área de mercado financeiro. 
Encaminhar CV com o título o “Equity Research” para: jobs.brazil@credit-suisse.com 
Saiba mais aqui. 
 
Empresa: BF CAPITAL ASS. EM OPERAÇÕES FINANCEIRA 
Site: https://bfcapital.com.br/  
Descrição: estágio na elaboração e modelagem financeira para projetos de viabilidade econômica e de 
captação de financiamentos para clientes; elaboração e Formatação de modelo econômico-financeiro 
(projeções de DRE, FCx e BP); desenvolvimento e análise de modelos econômicos e financeiros de 
estruturação de capital para projetos de infraestrutura, licitações, investimentos público-privados, fusões & 
aquisições; desenvolvimento de apresentações, consultas aos bancos públicos e privados e outros relatórios 
financeiros necessários;participação em reuniões para levantamento informações técnicas e financeiras, 
apresentação dos projetos e negociações. 
Pré - Requisitos: graduando em Contabilidade, Administração, Economia ou Engenharia; experiência em 
contabilidade para projetos de modelagem financeira; domínio de Excel, Contabilidade e Matemática 
Financeira, inglês mínimo avançado 
Benefícios: plano de saúde; auxílio alimentação e bônus semestral.  
Encaminhar CV para: contato@bfcapital.com.br 
 
Empresa: TRIBANCO EMPRESAS  
Site: https://www.tribanco.com.br/ 
Descrição: estágio na atuar com Inteligência de Mercado e Estratégia, realizar a busca e análise de 
informações, elaborar relatórios, definir indicadores, bem como mapear e acompanhar movimentações e 
tendências de mercado, principalmente de soluções financeiras e tecnologia do varejo. 
Encaminhar CV para: robertab@Tribanco.com.br  
 
Empresa: GARDE ASSET MANAGEMENT  
Site: https://garde.com.br/ 
Descrição: estágio na mesa de investimentos.  
Encaminhar CV para: carlo.gonzales@gmail.com  
Assunto: 202008 Processo Seletivo  
 
Empresa: FORGE  
Site: https://www.forgehub.com.br/ 
Pré Requisitos: Modelagem em 3D (qualquer software); Perfil proativo e vontade de aprender.  
Interessados: entrar em contato com por e-mail com gabriel.domene1@gmail.com/ (11) 99451607.   
 
Empresa: ODATA  
Site: https://odatacolocation.com/ 
Descrição: estágio para área de Engenharia Elétrica/Mecânica (Bolsa+Benefícios). 
Encaminhar CV para: recrutamento@odatacolocation.com  
Saiba mais aqui.  
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Empresa: ACROSS - Programa de Estágio Infracommerce 2020 
Pré Requisitos: Inglês avançado; Formação superior nível bacharelado, com conclusão prevista para Julho de 
2021 e Julho de 2022; sem restrição de cursos e Pacote Office desejável. 
Inscrições: https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Infracommerce-204 
  
Empresa: NEOSOLAR  
Site: https://www.neosolar.com.br/  
Descrição: estágio em Business Intelligence 
Encaminhar CV para: guilherme.galetti@neosolar.com.br 
Saiba mais aqui. 
  
Empresa: EBANK OF AMERICA 
Equities Derivatives Intern 
Saiba mais aqui.   
  
Empresa: BANK OF AMERICA  
Corporate Banking Intern 
Saiba mais aqui.   
  
Empresa: BANK OF AMERICA  
Equity Research  
Saiba mais aqui.  
 
Empresa: BANK OF AMERICA  
Equities Sales e Tarding  
Saiba mais aqui 
 
Empresa:BANK OF AMERICA  
Business Finance Intern  
Saiba mais aqui.  
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