
Vagas de estágio - semana de 21 de setembro a 25 de 
setembro 

 
Empresa: ECHOENERGIA 
Descrição: estágio em operações.  
Requisitos: 30 horas semanais; conhecimento em Pacote Office e inglês avançado. 
Benefícios: vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e       
odontológico, auxílio academia e seguro de vida.  
Enviar CV para: trabalheconosco@echoenergia.com.br até o dia 28/09 (assunto “Estágio          
Operações”). 
 
Empresa: RPS CAPITAL  
Descrição: estágio em RESEARCH/ESG. 
Requisitos: Cursando Engenharia, Administração ou Economia; Ser proativo e         
organizado;Inglês fluente;Ter conhecimento em Excel e PPT; Carga horária a combinar 
Benefícios: bolsa remunerada de R$ 2.400,00; participação do pool de bônus a partir do 1               
ano; vale-refeição, vale-transporte (ou vaga para veículo) e convênio Bradesco-Anbima. 
Encaminhar CV para: gustavo.fabricio@rpscapital.com.br (com assunto “ESTÁGIO RPS”). 
 
Empresa: LOYALL CAPITAL PARTNERS  
Descrição: estágio em empresa de gestão de investimento na área de desenvolvimento e             
soluções. 
Atividades: desenvolvimento e estruturação de sistemas Web; otimização de rotinas e           
processos e interação direta com todas as áreas da empresa. 
Benefícios: bolsa-auxílio. 
Encaminhar CV para: contato@loyall.com.br 
 
 
Empresa: CSN INOVA 
Descrição: procurar estágio para gestão de inovação e inovação aberta.  
Atividades: pesquisar tendências de mercado e de setores específicos e criar relatórios e             
bases de dados sobre as principais tecnologias,soluções e parceiros disponíveis para os            
desafios da empresa; participar de todas as atividades do ciclo de inovação, con- 
tribuindo para o aprofundamento dos desafios, construção dos business cases, condução           
dos pilotos e implementação das soluções em escala e acompanhar o ciclo de inovação e               
contribuir para a melhoria dos processos envolvidos. 
Encaminhar CV para: inova@csn.com.br (com o assunto “Estágio Inovação”). 
 
  
 
 
 
 
 
Empresa: Rothschild & Co 
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Descrição: estágio na área de assessoria financeira e investimentos.  
Requisitos: Formar-se a partir de dez/21; ter ótimo desempenho acadêmico, vontade e             
disposição para aprender; ter sólido conhecimento analítico, raciocínio lógico e atenção a            
detalhes; ter habilidades interpessoais e de comunicação; ser fluente em inglês e ter             
domínio do pacote Office. 
Encaminhar CV para: SaoProcessoSeletivo@Rothschildandco.com até 30/09. 
 
 
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição: ajudar na validação técnica de novos parceiros de energia solar fotovoltaica;            
análise e validação dos projetos de energia solar (pré-formalização de crédito e execução) e              
operacionalização na frente de IoT (Internet of Things). 
Pré-requisitos: formação prevista até julho/2021. 
Benefícios:  bolsa-auxílio, plano de saúde, vale-transporte e alimentação.  
Encaminhar CV para: guilherme.borgo@solfacil.com.br ( até 31/08). 
 
Empresa: BELGE CONSULTORIA  
Descrição: The Asset Management team is in charge of the Brazilian assets operation,             
mostly through the management of the on-field activities based on the technical assessment             
of the power plant performance. Therefore, our role goes from evaluating the operation and              
maintenance (O&M) of the projects as well as the management of its contractual, human,              
regulatory and financial aspects. 
Requisitos: good interpersonal skills; fast learner and curious; interest in working with            
renewable energy and energy efficiency; Portuguese and English.  
Encaminhar CV para: luisa.schiavon@total-eren.com 
 with copy to recruiting-br@total-eren.com. 
 
Empresa: MAPA CAPITAL  
Descrição: estagiário em projetos de M&A, reestruturação de dívidas e investimentos           
proprietários. 
Requisitos: cursar administração, economia ou engenharia; ano de formação: 12/2021 a           
06/2022; período de estudo: matutino; inglês avançado e excel: Intermediário. 
Benefícios: bolsa-auxílio de R$ 2500,00, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e           
seguro de vida. 
Encaminhar CV para: carolinafiore@michaelpage.com.br e se inscrever na vaga do site           
Vagas.com através do link: vagas.com/v2106936. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: EDP RENOVÁVEIS  
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Descrição: auxílio na elaboração de projetos básicos de estradas (terraplenagem,          
pavimentação,drenagem, etc.); elaboração de projetos civis de locação de parques eólicos           
e usinas fotovoltaicas; auxílio nas análises técnicas de projetos executivos civis; otimização            
de processos relacionados à projetos de engenharia; auxílio nas atividades gerais no            
departamento de engenharia. 
Pré-requisitos: cursando bacharelado em Engenharia Civil; conclusão prevista: entre         
12/2021 e 06/2022; conhecimento e uso do Pacote Office (especialmente Excel), Autocad e             
Civil 3D e desejável inglês intermediário. 
Benefícios: bolsa-auxílio compatível com mercado, vale-transporte , vale-refeição e         
alimentação, assistência médica e seguro de vida. 
Encaminhar CV para: maia.teixeiradasilva@edpr.com (com assunto “Estágio em        
Engenharia”).  
 
Empresa: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) 
Descrição: Programa Unificado de Estágios (PUE) do CNPEM 
Inscrições até:  04/10/2020. 
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