
Vagas de estágio - semana de 7 de setembro a 11 de 
setembro 

 
Empresa: TOUCH HEALTH. 
Descrição: Estágio em Desenvolvimento. 
Requisitos: interesse em aprender, ser colaborativo e gostar de trabalhar em equipe. 
Benefícios: bolsa auxílio, vale transporte, refeição e/ou alimentação, seguro de vida,           
horário flexível, programas de qualidade de vida e oportunidade de carreira com efetivação. 
Encaminhar CV para: recrutamento@touchhealth.com.br  
 
Empresa: ACE CAPITAL  
Descrição: estágio na área de controle de ativos e passivos de fundos (local e offshore),               
automatização e melhoria de processos. 
Requisitos: disponibilidade para trabalhar em São Paulo; conhecimento de programação          
(Python) e banco de dados e Experiência com gestão/administração de fundos (desejável). 
Encaminhar CV para: contato@ace.capital. 
 
Empresa: SAINT-GOBAIN. 
Descrição: Programa de Trainee Saint-Gobain 2021. 
Data das inscrições: até 30/09. 
Requisitos: para participar é preciso ter concluído a graduação há no máximo dois anos              
(entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020) em curso de Humanas ou Exatas. Para os                
graduados em 2020, é necessário ter a formação concluída em dezembro 2020. Inglês             
Avançado/Fluente e disponibilidade para mudança de cidade/estado.  
Inscrições 
 
Empresa: BANK OF AMERICA  
Descrição: estágio na área de Business Technology. 
Início do estágio: dezembro e janeiro. 
Processo seletivo: online.  
Inscrições no site. 
 
Empresa: PETZ.  
Descrição: Programa de Estágio 2021. 
Inscrições. 
 
Empresa: STONE. 
Inscrições abertas até: 17/09/2020. 
Todos os detalhes e inscrições aqui. 
 
 
 
 
 
 

http://touchhealth.com.br/quem-somos/
mailto:recrutamento@touchhealth.com.br
https://acecapitalgestora.com.br/
https://www.saint-gobain.com.br/
https://www.saint-gobain.com.br/trabalhe-conosco/programa-trainee
https://www.saint-gobain.com.br/trabalhe-conosco/programa-trainee
https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html
https://careers.bankofamerica.com/en-us
https://www.petz.com.br/
https://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/programa-de-estagio-petz/fda91121-c468-40d7-b15f-4d36b2b5f486/
https://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/programa-de-estagio-petz/fda91121-c468-40d7-b15f-4d36b2b5f486/
https://www.stone.com.br/
https://boards.greenhouse.io/recrutastone/jobs/4130064003#app


Empresa: EDP RENOVÁVEIS   
Descrição: estágio na área de Gestão de Ativos. 
Atividades: apoio em processos de regularização fundiária e comunicação com os           
proprietários dos Parques Eólicos e Solares; organização de documentação física e digital;            
dar suporte em processos e procedimentos internos da área de Gestão de Ativos; apoio nos               
processos de obtenção de Licenças Municipais dos Parques Eólicos e Solares e apoio nas              
atividades de melhoria de processos e procedimentos internos.  
Pré-requisitos: cursando Bacharelado em Administração, Engenharia de Produção ou         
Tecnologia e Processos Gerenciais; conclusão prevista para 12/2021 e 06/2022;          
conhecimento e uso do Pacote Office e desejável inglês intermediário. 
Benefícios: bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição/alimentação, assistência médica e          
seguro de vida. 
Encaminhar CV para: maia.teixeiradasilva@edpr.com ( com assunto estágio em Gestão de           
Ativos). 
 
Empresa:  YOUNG WOMEN IN INVESTMENT.  
Descrição: Programa de Estágio Young Women in Investment. 
Público alvo: jovens mulheres que estejam com a conclusão do ensino superior prevista             
entre dez/2021 a dez/2022 e tenham vontade de iniciar uma carreira na área financeira; as               
candidatas deverão estar matriculadas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis,          
Direito, Economia, Engenharia, Relações Internacionais, Estatística, Física ou Matemática e          
é necessário possuir nível intermediário de conhecimento da língua inglesa, com           
capacidade de leitura e interpretação de textos em inglês. 
Inscrições vão até: 04/10. 
Inscrições. 
 
Empresa: HS INVESTIMENTOS 
Descrição: estágio na área de investimentos. 
Requisitos: candidatos que estejam no último ou penúltimo ano de          
engenharia/administração/economia, tenham vontade de trabalhar no mercado financeiro,        
possuam conhecimento avançado em Excel.  
Enviar CV para: alex@hs.com.br. 
 
Empresa: IGUANAFIX  
Descrição: estágio em Desenvolvimento de Software.  
Requisitos: ensino Superior em Computação, Engenharia, Matemática e correlatas;         
conhecimentos básicos em pelo menos uma linguagem de programação; Python, Node ou            
Java; SQL e Inglês (leitura). 
Encaminhar CV para: vagasbrasil@iguanafix.com.br (com o assunto “Vaga Estágio em          
Desenvolvimento de Software”). 
 
 
 
 
 
 

https://www.edpr.com/pt-pt
mailto:maia.teixeiradasilva@edpr.com
https://youwin.org.br/quem-somos/
https://youwin.org.br/
https://www.facebook.com/pages/category/Financial-Service/HS-Investimentos-962190843970220/
mailto:alex@hs.com.br
https://www.iguanafix.com.br/
https://www.iguanafix.com.br/
mailto:vagasbrasil@iguanafix.com
mailto:vagasbrasil@iguanafix.com


Empresa: UNIO PARTNERS. 
Descrição: estágio. 
Pré-requisitos: conhecimentos básicos sobre mercado financeiro (especialmente       
investment banking); conhecimentos básicos de contabilidade e finanças corporativas; alta          
capacidade analítica e de resolução de problemas; alta capacidade comunicativa e           
argumentativa (oral e escrita); inglês fluente e proficiência em Pacote Office.  
Inscrições até: 25/09/2020. 
Encaminhar CV para: rh@uniopartners.com ( com assunto “Processo Seletivo - Estágio           
2020). 
 
Empresa: MULTITTECH 
Descrição: estágio em Engenharia / Área de CAE (Simulações). 
Desejável: conhecimento em disciplinas e ferramentas de CAE, tais como Ansa, Abaqus,            
Nastran, Adams e Moldflow; Idioma e nível de proficiência desejado: Inglês intermediário /             
avançado. 
Benefícios: bolsa de estágio; vale Transporte; 13º salário e PLR. 
Encaminhar CV para: rh@multittech.com.br. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniopartners.com/
mailto:rh@uniopartners.com
mailto:rh@multittech.com.br

