
Vagas de estágio - semana 19 de outubro a 23 de 
outubro  

 
Empresa: KORA SAÚDE  
Descrição: Programa de Trainee Kora Saúde 2021 
Inscrições até: 15 de novembro.  
 
Empresa: J.ASSY  
Descrição: Programa de Estágio 2021 
 
Empresa: CARFLIX 
Descrição: estagiário em desenvolvimento de sistemas. 
Atividades: trabalhará diretamente com o CTO da empresa no desenvolvimento dos           
sistemas internos, tanto back-end como front-end e app. Ajudará a homologar novos            
sistemas que sejam implantados. Participará da manutenção e melhoria de banco de 
dados. 
Requisitos: ter conhecimento intermediário em alguma linguagem de programação, 
preferencialmente C#, Python ou Ionic. Ter conhecimento básicos de banco de dados. 
Benefícios: Bolsa-auxílio e Vale-transporte.  
Encaminhar CV para: renilson@carflix.com.br  
 
Empresa: CREDIT SUISSE  
Descrição: estágio na área de Produtos do Private Banking do Credit Suisse. 
Requisitos: Formação em engenharia, administração ou economia (a partir de dezembro           
de 2021); Inglês fluente e Conhecimentos básicos de programação (preferencialmente 
VBA). 
Encaminhar CV para: jobs.brazil@credit-suisse.com (com o título “Produtos PB”). 
 
Empresa: GALAPAGOS 
Descrição: estágio em gestão.  
Requisitos: Cursando engenharia, matemática ou física; Excel Avançado; Conhecimento         
em Macro ou Python; Capacidade de organização e Capacidade de resposta e raciocínio             
rápido. 
Benefícios: Bolsa-auxílio e Vale-transporte.  
Encaminhar CV para: rh@glpgcapital.com (com título “Vaga para gestão”). 
 
Empresa: TOKIO MILLENNIUM 
Descrição: Programa de Estágio - Tokio Millennium 
 
Empresa: ATECH 
Descrição: estágio desenvolvimento/programação. 
Requisitos: Estudando Engenharia, Ciências da Computação, Matemática, Física ou 
similares; Conhecimentos em programação em Java e C; Conhecimento de padrões 
de projeto, refatoração,testes unitários e TDD. 
Encaminhar CV para: lcarlos@atech.com.br  (com o assunto “Estágio Desenvolvimento”). 
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Empresa: FITBANK 
Descrição: O candidato deve possuir habilidades técnicas e pessoais que demonstrem           
capacidade de trabalhar com manipulação de grandes dados, análises quantitativas e           
comparativas,raciocínio rápido e lidar com pressão. 
Requisitos: Excel avançado; Cursando ensino superior em Engenharias (a partir do 6o            
semestre) e Capacidade Analítica. 
Encaminhar CV para: recrutamentosp@fitbank.com.br  
 
Empresa: NEWEN-NEW ENERGIES  
Descrição: área de Comercialização de energia. 
Requisitos: Cursando ensino superior em Engenharias, Estatística, Matemática, Economia,         
Administração e áreas correlatas, formação à partir de Dezembro/21. 
Benefícios: Bolsa-auxílio, Vale-refeição, Vale-Transporte e Plano de Saúde. 
Encaminhar CV para: aytan.costa@newenergies.com.br  
 
Empresa: IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S/A 
Requisitos:Inglês Intermediário ou superior; Pacote Office Completo (indispensável Excel         
e Power Point); Formação: Entre 12/2018 a 12/2020; Cursos: Administração, Agronomia,           
Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Mecatrônica, Engenharia        
Elétrica e Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Agronômica, e Engenharia         
Agrícola. 
Inscrições  
Inscrições: até 16/11. 
 
Empresa: HOLLANDER  
Descrição: estágio em Investimentos.  
Requisitos: Cursos - Economia, Administração e Engenharia. 
Benefícios: Bolsa-auxílio, Vale-refeição e Vale-transporte.  
Encaminhar CV para: rodrigo.victor@hollander.com.br (até o dia 15/11/2020). 
 
Empresa: KINEA PRIVATE EQUITY  
Descrição: estágios em Finanças.  
Atividades: Análise setorial para prospecção de novos investimentos; auxílio na elaboração           
de modelos de avaliação dos potenciais investimentos; monitoramento das empresas          
investidas; elaboração de relatórios para investidores e para o comitê de investimento dos             
fundos. 
Requisitos: Capacidade analítica; Conhecimento de contabilidade, finanças e desejável         
conhecimento básico de modelagem; Domínio do pacote Office e Inglês fluente. 
Benefícios: Bolsa auxílio, Vale Refeição, Vale Transporte e Plano de Saúde. 
Encaminhar CV para: Curriculo e Cover Letter, em inglês, descrevendo as motivações            
para trabalhar na indústria de Private Equity e na Kinea Private Equity Investimentos. Enviar              
e-mail para matheus.lino@kinea.com.br, rafael.serson@kinea.com.br ,     
lucas.ottoni@kinea.com.br  e gustavo.baes@kinea.com.br  (com o título “Estágio 2021”). 
 
 Empresa: ALLIED 
Descrição: Programa de Trainee 2021 
Contato: allied@99jobs.com 
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Empresa: JERA CAPITAL  
Descrição: Wealth Management - Fundos e asset allocation. 
Pré-requisitos: Domínio de pacote Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);         
Conhecimentos básicos de programação e Inglês avançado. 
Encaminhar CV para: RH@jeracapital.com.br.  
 
Empresa: DATA  
Atividades: Auxílio na estruturação e modelagem de banco de dados a serem utilizados em              
modelos estatísticos e definição de métricas e dashboards de performance das áreas de             
negócio; Otimização de performance do banco de dados, garantindo a qualidade de todos             
os reports, KPIs e ETL processes; Auxílio na construção das métricas de performance das              
áreas da empresa e trabalhar em um squad que transformará o negócio através de dados,               
sendo eles em dashboards ou análise de dados.  
Requisitos: Conhecimentos em SQL e Python.  
Encaminhar CV para: nathalia.oliveira@belezanaweb.com.br.  
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