
Vagas de estágio - semana 12 de outubro a 16 de 
outubro  

 
Empresa: LISTO 
Descrição: área de Finanças. 
Atividades: Apoiar na criação de modelos de análise financeira; Apoiar na análise de             
demonstrativos financeiros (históricos e projetados); Apoiar na análise de modelo de           
negócio e sua aderência à estratégia de crescimento da Listo; Dar suporte à estruturação              
de investimentos; Apoio na estruturação de operações financeiras e emissão de bonds e             
debêntures; Monitorar o desempenho dos investimentos da Listo e seus concorrentes;           
Apoiar na elaboração de relatórios periódicos para investidores; Conduzir pesquisas de           
mercado e manter contato direto com as outras áreas da empresa. 
Encaminhar CV para: michelle.alves@soulisto.com.br ( com o título “Estágio em          
Finanças”).  
 
Empresa: SINAPSIS  
Descrição: , área de energia. 
Atividades: atuar em projetos no segmento de distribuição de energia, com enfoque na             
otimização de redes, tanto do ponto de vista técnico (qualidade e perdas) quanto econômico              
(priorização e cálculo de indicadores econômicos). 
Requisitos: Estar cursando o 4º ano em 2021. 
Benefícios: Bolsa-auxílio, Vale-refeição, Vale-Transporte,Plano de Saúde e Seguro de         
vida. 
Encaminhar CV para: adm@sinapsiseneriga.com.  
 
Empresa: CGAGEO 
Descrição: área de Engenharia Ambiental. 
Atividades: Coleta de dados de campo; Controle dos resultados analíticos recebidos pelo            
laboratório; Avaliação dos Resultados analíticos e comparação com padrões de referência; 
Auxílio na preparação e obtenção de informações para a realização de atividades de             
campo; Tratamento de dados a serem inseridos nos relatórios técnicos, participando da            
elaboração, descrição das técnicas em campo, descrição dos resultados, conclusões e           
recomendações; Elaboração de planilhas e documentos oficiais. 
Benefícios: Bolsa-auxílio de R$ 1.470,00, Vale-refeição, Seguro de vida em grupo,           
Convênio médico e Vale-transporte.  
Encaminhar CV para: lucimar@cgageo.com.br.  
 
Empresa: RIZA ASSET MANAGEMENT 
Atividades: Análise de potenciais operações; Participação no processo de aprovação em           
Comitê de Investimento;Monitoramento do portfólio e Automatização de rotinas. 
Requisitos: Cursando Ensino Superior: Engenharia, Administração, Economia, Direito e         
afins e Período de conclusão do curso: jun-2021 a jun-2022. 
Encaminhar CV para:  
 rafael.osaku@rizaasset.com  e lucas.sa@rizaasset.com  (com o assunto “Estágio Riza 
Asset | Nome Completo”). 
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Empresa: DMCARD  
Descrição: Programa Estágio DMCard 2021 
 
Empresa: PANDAPAY 
Descrição: área   Business Development. 
Atividades: Coordenação das sprints e tarefas do calendário de desenvolvimento da           
empresa, auxiliar no planejamento da estratégia da empresa, auxílio no desenvolvimento de            
parcerias e aquisições estratégicas. 
Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em metodologias ágeis, Vontade de empreender e          
Inglês avançado. 
Encaminhar CV para: vagas@pandapay.com.br (até 28/10/2020). 
 
Empresa: SCA SYSTEMA  
Descrição: área  Engenharia de Produção. 
Atividades: Relacionamento com prospects, parceiros e colaboradores; Acompanhamento        
de setores, empresas e entidades – interação e negócios; Entender as dificuldades das             
companhias de capital aberto – processos, controles, gestão e governança –, discutir as             
respostas e dialogar; Divulgar em mídias sociais e inserções, Organizar redes e participar             
de Encontros. 
Requisitos: Cursando a partir do 4º ano; Cultura geral; Iniciativa e Visão empreendedora. 
Encaminhar CV para: sca@scasystema.com.br. 
 
Empresa: LAFARGEHOLCIM 
Descrição: Programa de Trainee da LafargeHolcim 2021. 
 
Empresa: IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S/A  
Descrição: Programa de Trainee Ipiranga Agro 2021 
 
Empresa: MARS 
Descrição: PROGRAMA DE ESTÁGIO 2021 
Inscrições: até 18/10/2020 
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