
Vagas de estágio - semana de 31 de agosto a 02 de 
setembro 

 
Empresa: Nova Futura  
Descrição: Acompanhamento, controle e gestão das informações dos fundos; controle e           
validação das informações enviadas pelo custodiante e administrador; suporte às operações           
de aplicações, resgates e amortização dos fundos. 
Requisitos: Formação em ciências exatas, econômicas (economia, engenharia) ou         
administração. Bons conhecimentos em word, powerpoint, excel intermediário, raciocínio         
lógico, visão crítica, inglês básico; boa comunicação - relacionamento com diversas áreas            
da empresa e clientes externos, espírito de liderança, senso de urgência. 
Encaminhar CV para:  rh@novafutura.com.br 
 
 
Empresa: Nova Futura 
Descrição: Auxiliar a mesa na operacionalização de tarefas diárias; criação de sistemas            
para automatização de fluxos de processos e atendimento a clientes e assessores. 
Requisitos: Estar cursando faculdade na área de exatas, engenharia, economia,          
administração ou áreas correlatas; conclusão do curso a partir de jul/22; Inglês (reading and              
listening); Excel Avançado e VBA, Python ou outras linguagens de programação. 
Encaminhar CV para:  rh@novafutura.com.br 
 
 
Empresa: GOLDMAN SACHS  
Descrição: Programa de Estágio e Trainee no Goldman Sachs Brasil. 
Inscrições aqui. 
 
Empresa: IBOTZ  
Descrição: Desenvolvimento de Automação; Pesquisa e Implementação de Novas         
Tecnologias. 
Vagas: 2  
Carga horária: 20 horas semanais (possibilidade de estagiar de manhã ou a 
tarde). 
Enviar CV para: andre.silveira@ibotz.com.br 
 
 
Empresa: AUSPIN - Agência USP de Inovação 
Requisitos: Ser aluno USP; Disponibilidade de horário; Conhecimento de Pacote Office e            
Microsoft Windows; Organização e Proatividade; Fluência em Inglês e Preferência a fluência            
em Espanhol. 
Carga horária: 4 horas/dia 
Período: 8h às 18h (No momento as atividades estão sendo realizadas em Home Office) 
Enviar CV para: transtec@usp.br 
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Empresa:  MEDWAY RESIDÊNCIA MÉDICA  
Descrição: Elaboração de indicadores financeiros para Diretoria; Suporte para apuração de           
impostos; Suporte em Contas a Receber e Contas a Pagar; Interface com fornecedores e              
parceiros de negócios e Atuação em Negociações. 
Requisitos: Formação em Engenharia, Contabilidade, Economia ou correlatas; Formação         
em Dezembro/2021; Habilidade com números, planilhas e análise de dados; Conhecimento           
do Pacote Office com ênfase em Excel; Inglês será um diferencial; Deverá possuir um perfil               
focado, responsável, com habilidade de comunicar-se de forma assertiva, mão na massa e             
empreendedor. 
Inscrições aqui. 
 
Empresa: STEWART ENGENHARIA  
Descrição: estágio para engenharia civil a partir do quinto período para acompanhamento            
de obras.  
Pré-requisitos: Conhecimento em Excel e AutoCAD.  
Carga horária: 20 horas semanais 
Enviar CV para: felipe@stewartengenharia.com.br 
 
Empresa: COPEM ENGENHARIA LTDA  
Descrição: Estágio em Engenharia Mecânica e Elétrica, no bairro da Vila Olímpia, São             
Paulo. 
Requisitos: Estudantes cursando os dois (2) últimos anos em engenharia mecânica e 
elétrica; Nível de conhecimento intermediário no pacote office; Nível de conhecimento           
intermediário em AutoCad e Inglês intermediário ou superior. 
Enviar CV para: vagas@copem.com.br (enviar CV com o nome do candidato). 
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição: The intern will assist in the management of Transversal Projects dedicated to             
the automation of internal processes and acceleration of the company's growth in Brazil,             
including:  
▪ Support the Business Intelligence strategy (i.e. interactive dashboards, process interface           
between teams, mobile app for construction sites);  
▪ Review the activities performed by different teams and identify synergies and optimization             
opportunities;  
▪ Assist in the company's data management (i.e. financial, energy generation, corporate            
datasets);  
▪ Prepare reports to the headquarters in France. 
Requisitos: Engineering, Business or Economics student; Good interpersonal skills; Interest          
in working with renewable energy and energy efficiency; Interest in working with digital             
processes; Languages: Portuguese and English. French is a plus and Advanced Excel, Java             
and other programming languages are a plus.  
Enviar CV para: recruiting-br@total-eren.com 
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