
Vagas de estágio - semana 05 de outubro a 09 de 
outubro  

 
Empresa:  CLARK SOLUTIONS  
Descrição: vaga de estágio em Engenharia Mecânica. 
Encaminhar CV para: rh@clarksolutions.com (16/10/2020). 
 
 
Empresa: FORTESEC 
Descrição: estágio em Gestão - Mercado de Capitais.  
Requisitos: Cursando superior em Administração de Empresas, Engenharia, Economia ou          
Contabilidade com previsão de formação em 2022; Organização e boa capacidade de            
comunicação; Proatividade e vontade de aprender; Criatividade para solução de problemas           
e atenção aos detalhes; Excel avançado e inglês avançado.  
Benefícios: Bolsa-auxílio, Remuneração Variável, Auxilio GymPass, Vale-Refeição,       
Vale-Transporte, Seguro de Vida, Plano de Saúde e Plano Odontológico.  
Encaminhar CV para: vagas@fortesec.com.br  
 
 
 
Empresa:  HIDROINFO ENGENHARIA E SERVIÇO 
Descrição: estágio na área de Hidráulica. 
Atividades: A posição aberta oferece ampla oportunidade de aprendizado na área de            
Engenharia Hidráulica. Os projetos englobam desde estudos de macro e microdrenagem           
urbana até grandes obras hidráulicas de barragens. Durante as atividades o estagiário            
ganhará experiência na modelagem de bacias hidrográficas, elaboração de modelos          
hidráulicos/hidrodinâmicos, cálculos de vertedores e bacias de dissipação, entre outros. 
Requisitos: Experiência em GIS, Créditos em hidráulica e hidrologia e Domínio do pacote             
office. 
Encaminhar CV para: matheus@hidroinfo.com.br  
 
 
Empresa: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT 
Descrição: estágio em Controle. 
Requisitos: Excel e VBA avançado (Obrigatório); Organizado; Trabalho em equipe e           
Proativo. Formação em Engenharias, Matemática,  Estatística,  Economia e  Administração. 
Benefícios: Bolsa-auxílio, Vale-Transporte, Vale-Refeição e Seguro de Vida.  
Encaminhar CV para: rh@lkwd.com.br  
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Empresa: IBOTZ 
Descrição: estágio em Desenvolvimento Back End. 
Atividades: Analisar, identificar e testar requisitos funcionais e não funcionais 
dos projetos de automação (Arquitetura); Construção/Manutenção de robôs de automação,          
utilizando framework próprio (Python) e Ajudar a difundir cultura ágil e de boas práticas de               
programação. 
Encaminhar CV para: comercial@ibotz.com.br  
 
 
 
Empresa: MARK MARKET  
Descrição: estágio em Processos e Indicadores.  
Requisitos: Cursando ensino superior em Administração, Meteorologia, Economia,        
Engenharia, Matemática, Física ou semelhantes; Facilidade na utilização de novas          
ferramentas e tecnologias; Boa comunicação; Raciocínio lógico; Organizador e agregador.  
Benefícios: Bolsa-auxílio, Auxílio refeição, Auxílio transporte, Subsídio do plano de saúde           
e seguro de vida.  
Encaminhar CV para: rh@mark2market.com.br  
 
Empresa: CLARK SOLUTIONS  
Descrição: estágio na área de Engenharia Mecânica, Naval ou Mecatrônica. 
Atividades: Dimensionamentos mecânicos; Desenvolvimento de software; Otimização de        
processos; Elaboração de desenhos e análises de soluções. 
Requisitos: Experiência com programação e pacote office (Excel, VBA pelo menos), e            
Software CAD (Autodesk Inventor e/ou AutoCad).  
Encaminhar CV para: rh@clarksolutions.com (até 16/10). 
 
Empresa: PARTNERS GROUP  
Descrição: Support to the investment team in the development of: Market research;            
Company analysis and valuation;Due Diligence processes and Monitoring of portfolio          
companies. 
Requisitos: Graduation after Dec-21; Fluent english; Strong social skills and analytic            
capabilities; Previous experience with corporate finance is a plus (i.e. Private Equity,            
InvestmentBanking). 
Encaminhar CV para: danilo.brito@partnersgroup.com/ gabriel.auler@partnersgroup.com.  
 
 
Empresa: SIDI 
Descrição: estágio em Desenvolvimento de Software Android. 
Requisitos: Cursando graduação em Ciências da Computação ou engenharia da          
computação. 
Cadastre seu CV e saiba mais aqui. 
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Empresa: TGT CONSULT  
Descrição: estágio em Consultoria de Negócios, principalmente com foco em 
estratégia de tecnologia. 
Requisitos: Cursando do 3º ao 4º ano de engenharia ou do 2º ao 3º ano de administração                 
de empresas; Inglês avançado; Capacidade de solução de problemas e habilidade em            
desenvolver soluções em instrumentos de tecnologia (planilhas, programas, banco de          
dados e etc); Necessária capacidade de produzir apresentações em MS PowerPoint com            
alta qualidade; Boa capacidade de comunicação oral e escrita. 
Encaminhar CV para: Patricia.braga@tgtconsult.com.br  
 
 
Empresa: MRN - MINERAÇÃO DO RIO DO NORTE  
Descrição: Programa de Trainee da Mineradora Rio do Norte (MRN) do Pará 
Vagas: 13  
 
Empresa: Dois second-time founders (Fintech e Edtech)  
Descrição: aluno pró-ativo e com veia empreendedora para estagiar como desenvolvedor 
no projeto de startup, na área de saúde. Durante o estágio deve ajudar no desenvolvimento 
do MVP (aprimoramento do site/plataforma, integração das plataformas utilizadas e 
desenvolvimento de UX), mas a ideia é que haja muita colaboração e aprendizado dos dois 
lados. Busca-se alguém com bons conhecimentos de programação e que queira poder criar 
algo do zero, com auxílio dos founders e suporte externo das ferramentas necessárias.  
Requisitos: graduação em 2020 ou 2021, capacidade de integrar plataformas, algum 
conhecimento de UX seria excelente. 
Benefícios: Salário compatível com mercado, 20h semanais, horário flexível e remoto. 
Encaminhar CV para: menfolkmf@gmail.com ( com short bio e explicando sobre o que te 
interessa em participar do desenvolvimento de um MVP para uma startup na área de 
saúde).  
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