
Vagas de estágio - semana 16 de novembro a 20 de 
novembro 

 
Empresa: VOTORANTIM S.A. 
Descrição: atuação no mercado financeiro.  
Inscrições: 4/11 a 25/11/2020. 
Inscrições: aqui  
Encaminhar CV para: bruna.freitas@votorantim.com.  
 
 
Empresa: MACRO CAPITAL  
Descrição: Área de Tecnologia da Informação e Desenvolvimento. 
Requisitos: É necessário que o candidato conheça programação,        
preferencialmente, Excel avançado, Python e SQL. 
Encaminhar CV para: aline.crucillo@macrocapital.com.br.  
 
 
Empresa: DAIMON 
Atividades: Participação nos processos de desenvolvimento de sistemas        
computacionais nas áreas de internet das coisas (IoT), proteção de sistemas de            
distribuição de alta e 
média tensão, mobilidade elétrica, redes inteligentes e medição de energia. 
Requisitos: Estar cursando o 3°, 4o (preferencialmente) ou 5° Ano de Engenharia            
Elétrica 
ou Engenharia de Computação; Disponibilidade: a combinar; Interesse pela         
pesquisa acadêmica e desenvolvimento de software; Desejável conhecimentos em:         
SQL; Linux; HTML/CSS/JavaScript; C++; Python; AndroidStudio – Java; Flutter;         
MPLAB X IDE; Cálculos elétricos em redes de distribuição de energia (fluxo            
depotência e curto-circuito). 
Encaminhar CV para: andre.meffe@daimon.com.br  (até 27/11/2020). 
 
 
Empresa: CANVAS CAPITAL  
Atividades: Suporte geral à mesa de operações; Precificação de ativos;          
Automatização de processos; Condução e desenvolvimento de estratégias de         
investimento e análise de risco de mercado e Estudos estatísticos e           
macroeconômicos. 
Requisitos: Pelo menos 1 ano até a formatura, cursando economia ou engenharia;            
Inglês fluente e conhecimento de Excel; Conhecimento de lógica de programação           
(VBA, R, Python, SQL, ...); Bom desempenho acadêmico; Alta capacidade analítica,           
raciocínio lógico e facilidade de aprendizado; Disponibilidade para começar o          
estágio em Janeiro 2021. 
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Encaminhar CV para e histórico escolar (em PDF): cv@canvascapital.com.br         
(com assunto “Estágio Mesa”).  
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: FACTOR - KLINE  
Descrição: atuação em Consultoria de Pesquisa de Mercado e Inteligência          
Competitiva  
Requisitos: Sólidos conhecimentos de informática (Word, Excel e PowerPoint) 
Inglês fluente: escrito e falado; Capacidade de trabalhar com análise de dados;            
Capacidade de trabalhar em equipe; Cursando a partir do 5º semestre. 
Encaminhar CV para: arlene@factorkline.com.br.  
 
 
 
Empresa: ZKMSHOP  
Descrição: Venha aprender, na prática, sobre o mundo automotivo atuando no final            
da cadeia. Somos um desmonte de veículos que comercializa peças usadas pela            
internet. Empresa fundada por Politécnicos, com experiência em montadoras, que          
atuam de forma diferenciada no mercado de autopeças. Trabalhe na análise de            
aplicação das peças e anúncios. Desenvolvimento de métodos de         
desmontagem/testes/logística/vendas. 
Requisitos: Gostar de colocar a mão na massa utilizando os conceitos da            
engenharia. Ser proativo e polivalente para atuar em diferentes áreas          
(operacional/processos/estratégia). 
Encaminhar CV para: rh.bajapecas@gmail.com (com o assunto “Estágio Poli”). 
 
Empresa: CLARITAS  
Descrição: atuação em Mercado Financeiro.  
Requisitos: Alto interesse em aprendizado; Interesse e habilidades na área          
financeira; Alta capacidade analítica; Capacidade de identificação de melhorias;         
Domínio do pacote Office (avançado emExcel); Inglês fluente. 
Encaminhar CV para: beatriz.franco@claritas.com.br (com o título Programa de         
estágio Claritas Investimentos). 
 
 
Empresa: HUNTER CAPITAL  
Descrição: atuação em Investment Banking.  
Requisitos:Pacote Office: Conhecimento avançado em Excel, PowerPoint e Word;         
Inglês Fluente; Sólidos conhecimentos em finanças corporativas e contabilidade,         
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raciocínio analítico e proatividade; Perspectiva de efetivação; Experiência prévia em          
Investment Banking ou Private Equity será considerada como diferencial. 
Encaminhar CV para:  
rafael.pereira@huntercapital.com.br  e marcos.monteiro@huntercapital.com.br  
( com assunto do e-mail: Processo de Estágio Hunter 2021). 
 
 
Empresa: PROCTER & GAMBLE 
Descrição: atuação em Tecnologia da Informação.   
Pré-requisitos: Estar cursando o Bacharelado, com estimativa de conclusão de          
curso para 07/2022 a 12/2022; As disciplinas preferidas incluem (mas não estão            
limitadas a): Engenharia de Sistema / Industrial, Ciência da Computação,          
Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Software e Estatística; Proficiência         
em inglês. 
Inscrições: aqui  
 
 
Empresa: IBOTZ  
Descrição:  atuação em tecnologia e inovação para integrar equipe de 
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); Ajudar a difundir cultura ágil e de            
boas praticas de programação. 
Encaminhar CV para: comercial@ibotz.com.br.  
 
 
Empresa: CLARK SOLUTIONS  
Descrição: estágio para Engenharia de projetos/ estágio para gestão de projetos. 
Encaminhar CV para: h@clarksolutions.com (até 27/11) 
 
Empresa: VEGGLY  
Descrição: estágio em Marketing Digital/ estágio em TI/Dados.  
Encaminhar CV para: samuel@veggly.net (com o assunto “Estágio em TI/Dados”          
ou “Estágio em Marketing Digital”).  
 
Empresa: LANXESS 
Descrição: Programa de Estágio 2021. 
 
Empresa: FM GLOBAL  
Descrição: atuação na área de engenharia.  
Requisitos: É necessário ter um nível de inglês avançado/fluente, pois a rotina das             
atividades incluem contato constante com o idioma.  
Encaminhar CV para: talita.schmidt@fmglobal.com. 
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