
Vagas de estágio - semana de 14 de setembro a 18 de 
setembro 

 
Empresa: O Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT) é um Centro Nacional Multiusuário            
(CM) pertencente ao Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo (PMI). O LCT atua nos                
estudos e pesquisas na área de caracterização tecnológica de matérias-primas minerais e materiais. 
Descrição: Estágio na Poli: Gestão da Qualidade. Atuar na estruturação e implementação do             
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) junto a coordenação do laboratório e consultor             
especializado, com foco na obtenção da ISO 9001. Realizar o gerenciamento das informações             
documentadas (MSGQ, procedimentos e registros), dos indicadores de processo e de não            
conformidades. Auxiliar nas auditorias internas e externas. 
Condições do estágio: 30h/semana. 
Benefícios: bolsa e vale-transporte. 
Enviar currículo para: lct@lct.poli.usp.br até 25 de setembro de 2020. 
 
Empresa: STEWART ENGENHARIA  
Descrição: estágio para engenharia civil a partir do quinto período para acompanhamento de obras. 
Pré- Requisitos: conhecimento em Excel e AutoCAD. 
Benefícios: bolsa auxílio. 
Encaminhar CV para: felipe@stewartengenharia.com.br 
 
Empresa: PRIME CATER. 
Descrição: estágio na área de Gestão de Projetos.  
Requisitos: necessidade de disponibilidade para trabalhar em Louveira 3x por semana. 
Encaminhar CV para: daniel@baraunainvest.com.br / gabriela@baraunainvest.com.br/      
joao@baraunainvest.com.br 
 
Empresa: SAMSUNG  
Descrição: Programa de Estágio Samsung 2021. 
Data das inscrições: 28/09/2020. 
Inscrições  
 
Empresa: ONE PARTNERS  
Descrição: estágio na área de assessoria financeira.  
Requisitos: conhecimento avançado do Pacote Office (Excel e Powerpoint); programação em           
Python, SQL e VBA (desejável); inglês avançado; carga horária a combinar e graduação a partir de                
dezembro/2021. 
Benefícios: bolsa auxílio e vale-refeição. 
Encaminhar CV para: carreiras@onepartners.com.br 
 
Empresa: SOLFÁCIL 
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. 
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Benefícios:  bolsa de auxílio, plano de saúde, vale-transporte e alimentação.  
Encaminhar CV para : guilherme.borgo@solfacil.com.br ( até 31/08). 
 
Empresa: BELGE CONSULTORIA  
Descrição: estágio na área de planejamento industrial e logístico. 
Requisitos: cursando 4° ano ou 5° ano em 2021 ou 2022 em Engenharia de Produção, Naval ou                 
Mecatrônica; inglês avançado, bons conhecimentos de MS Office (principalmente Excel) e           
familiaridade com programação e com o idioma Espanhol. 
Benefícios: bolsa auxílio, vale-refeição, auxílio transporte, seguro de vida em grupo e plano de              
carreira.  
Encaminhar CV para: hcoelho@belge.com.br 
Contato: (11) 5561-5353 - Henrique Coelho.  
 
Empresa: MEZ ENERGIA. 
Descrição: estágio em Planejamento e Controle de Projetos. 
Requisitos: deve estar cursando o penúltimo ano da faculdade e residir em São Paulo ou em cidade                 
próxima. 
Benefícios:  bolsa Auxílio, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição. 
Encaminhar CV para: controle1@mezenergia.com. 
 
Empresa: LUPATECH 
Descrição: estágio na área comercial. 
Atividades: dar suporte na elaboração de proposta técnica e comercial, follow-up de propostas,             
análise de dados, elaboração de relatórios e outros documentos para subsidiar a tomada de decisão,               
atualização de catálogos e manuais de instrução entre outros. 
Benefícios: assistência médica, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. 
Encaminhar CV para: recrutamento@lupatech.com.br. 
 
Empresa: FLOKI  
Descrição: estágio na área de Business Operations Analyst. 
Atividades: criar ferramentas de suporte à operação (RPA-Robot Process Automation); estudar,           
desenhar e implementar iniciativas que deem eficiência à operação e dar suporte à operação de               
vendas e de onboarding de clientes novos. 
Enviar CV para: luigi@flokitech.com. 
 
Empresa: ODATA  
Descrição: estágio em Business Development em investida de Private Equity. 
Requisitos: graduando em Engenharia, Economia ou Administração; término da graduação previsto           
a partir de dezembro/2021; desejável inglês avançado/fluente; ser diligente, proativo e ter disposição             
para aprender. 
Benefícios: bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição, seguro saúde e odontológico. 
Encaminhar CV para: rh@odatacolocation.com com o assunto do título da vaga. 
 
Empresa: BARAÚNA 
Descrição: estágio em Private Equity.  
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Requisitos: formatura a partir de dezembro de 2021, visão de negócios estruturada e capacidade              
analítica, espírito empreendedor e perfil “mão na massa”, proatividade e potencial de liderança e              
capacidade de relacionamento interpessoal. 
Encaminhar CV para:  daniel@baraunainvest.com.br/ gabriela@baraunainvest.com.br. 
 
Empresa: ALBERT EINSTEIN - IICG – Instituto Israelita de Consultoria e Desenvolvimento de             
Projetos. 
Atividades: realizar análises de dados utilizando ferramentas de analytics; apoiar PMO de projetos;             
estruturar relatórios de projetos e apresentações. 
Encaminhar CV para: estagioeinstein@einstein.br até 19/09/2020.  
 
Empresa: BIO BALANCE  
Descrição: auxílio em gestão e pesquisa de mercado; estruturação da plataforma digital da             
empresa; oportunidade em uma indústria emergente e expectativa de crescimento acelerado. 
Pré-requisitos: estar cursando Engenharia ou Ciência da Computação; inglês avançado;          
conhecimento de Programação e Web Development; e habilidade com MS Office, particularmente            
Excel. 
Encaminhar CV para:  bertani@biobalance.com.br com o assunto “estágio”. 
 
Empresa: PULL UP  
Descrição: estágio em Desenvolvimento de Firmware 
Perfil: alunos que tenham experiência em programação, especialmente de sistemas embarcados. 
Encaminhar CV para: vagas@pullup.com.br. 
 
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: CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 
Descrição: Programa Unificado de Estágios (PUE) 
Inscrições até: 04/10/2020 
 
Empresa: SAIRES CAPITAL  
Descrição: estágio em empresa de gestão de investimento na área de desenvolvimento 
e soluções. 
Requisitos: formando em engenharia eletrônica ou engenharia da computação; cursado/estar          
cursando Eletrônica Digital; proatividade, capacidade analítica e raciocínio lógico e domínio da língua             
inglesa. 
Atividades: desenvolver circuitos digitais para comunicação digital visando baixa latência em           
linguagens de descrição de hardware (VHDL); simular e sintetizar circuitos digitais em linguagens de              
descrição de hardware (VHDL); dar suporte na integração, testes e validação de sistemas             
embarcados; manter código sob controle de versão e manter documentação de projeto (funcional e              
não-funcional) atualizadas. 
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Encaminhar CV para: jobs@sairescapital.com. 

mailto:jobs@sairescapital.com

