
Vagas de estágio - semana de 28 de setembro a 02 de 
setembro 

 
Empresa:  GATTAZ ENGENHARIA  
Descrição: vaga de estágio para estudantes de engenharia civil.  
Requisitos: Cursando 3º ao 4º ano; Período de estágio: manhã das 08hs às 12hs;Interesse              
em trabalhar em obras prediais; Bons conhecimentos de Autocad e Excel; 
Facilidade de comunicação, trabalho em equipe, organização e perfil analítico. 
Enviar CV para: flavio@gattaz.com.br 
 
 
Empresa: VOTORANTIM CIMENTOS  
Descrição: estágio na área de Gestão para atuar na equipe de Logística da empresa.  
Requisitos: Analítico (a) e inovador (a); Organizado (a); Comunicativo (a) e Goste de             
trabalhar em equipe. 
Benefícios: Bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro de         
vida. 
Encaminhar CV para: giovanna.vieira@vcimentos.com (até 09/01/2020 com assunto        
“Estágio em Logística”).  
 
 
Empresa: CLARK SOLUTIONS BRASIL 
Descrição: estágio na área de  Engenharia da Computação. 
Atividades: Participar no desenvolvimento de softwares de cálculo; Suporte na          
implementação da rede de computadores para a empresa; Assistência na criação de planos             
de gestão de TI; Contribuição na elaboração e coordenação de planos de manutenção da              
rede de computadores da empresa e Especificação de requisitos mínimos de computadores            
para as atividades da empresa. 
Requisitos: estudante do Curso de Engenharia da Computação.  
Benefícios: 
Encaminhar CV para: rh@clarksolutions.com (até 09/10). 
 
 
Empresa: BANK OF COMMUNICATION 
Descrição: estágio em DCM – Debt Capital Markets (Estruturação).  
Requisitos: Disponibilidade para estagiar em São Paulo; Estudantes de Engenharia ou 
Economia;  Previsão de formatura: A partir de Dezembro/2021 e Inglês avançado. 
Benefícios: Bolsa-auxílio no valor de R$ 2.000,21, Vale-Refeição, Vale Transporte,          
bonificação semestral e seguro de Vida.  
Encaminhar CV: interessados devem cadastrar o currículo no site: 
www.bocombbm.com.br e candidatar-se à vaga através do link: “Oportunidades”. 
. 
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Empresa: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM 
Descrição: Programa Trainee CBMM 2021 
Inscrições aqui. 
Data de inscrições até: 28/10/2020 
 
 
Empresa: INFINITY TRADING  
Descrição: estágio na área de middle (Inteligência artificial). 
Benefícios: Bolsa-auxílio, Vale-Refeição, vale-transporte e plano saúde. 
Encaminhar CV para: guilherme@infinityenergias.com.br (com o título da vaga). 
 
 
Empresa: RVU 
Descrição: estágio na área de desenvolvimento de software.  
Benefícios: Bolsa-auxílio no valor de 2000,00.  
Encaminhar CV para: jobs@r2u.io  
 
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição: 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; Advanced Excel, Java            
and other programming languages are a plus. 
Encaminhar CV para: recruiting-br@total-eren.com, mentioning [FI20-2] in the email’s         
subject,informing your availability for interviews and start date. 
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