
Vagas de estágio - semana  2 de novembro a 6 de 
novembro 

 
Empresa: FIBERWORK  
Descrição: estágio em desenvolvimento de aplicativos móveis.  
Requisitos: Estudante de curso superior na área de tecnologia; Conhecimento básico em            
metodologias ágeis em times de desenvolvimento de software com conceitos de           
desenvolvimento interativo, integração contínua e automação de testes; Conhecimentos         
técnicos básicos nas plataformas Android e iOS; Conhecimento em Java, Swift ou            
Objective-C, UX, Git, Android Studio e Xcode; Conhecimento de Programação Orientada a            
Objetos. 
Encaminhar CV para: rh@fiberwork.net (com título “Desenvolvedor Mobile - ESTÁGIO”). 
 
 
Empresa: GE RENEWABLE ENERGY BRASIL 
Descrição: estágio em Gerenciamento de Projetos. 
Requisitos: Cursando engenharia mecânica, elétrica, sistemas ou ciências da computação          
ou áreas correlatas; Inglês avançado; Familiaridade com Python, R ou Matlab; e Previsão             
de formatura para dezembro de 2021. 
Inscrições: jobs.gecareers.com (como númeor de vaga: 3540755).   
Data de inscrições: até 08/11/2020. 
  
 
Empresa: PANDHORA INVESTIMENTOS 
Descrição: Estágio em Gestão Quantitativa. 
Requisitos: Conhecimento intermediário ou avançado em linguagens para data science          
(eg. Python, R, Julia) é necessário. Experiência no campo de machine learning, com ênfase              
na área de shallow learning. Boas habilidades de comunicação, e bons domínios nos             
campos de algebra linear e estatística. Experiência com leitura científica como artigos e             
papers.  
Encaminhar CV para: bruno@pandhora.com 
  
 
Empresa: PANDHORA INVESTIMENTOS 
Descrição: Estágio de Férias em Gestão Quantitativa 
Requisitos: Conhecimento com base de dados, e experiência intermediária ou avançada           
em linguagens para data science (eg. Python, R, Julia) é necessário. Conhecimento no             
campo de machine learning é desejado mas não obrigatório. 
Encaminhar CV para:  bruno@pandhora.com. 
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Empresa: ACTAVOX  
Descrição: Estágio em Consultoria de Gestão. 
Atividades: Participação junto aos sócios e consultores da Actavox em projetos de            
consultoria de gestão em empresas dos mais diversos segmentos de mercado. 
Encaminhar CV para: ac@actavox.com.br ou através do telefone: (11) 3773-5347/ 11           
97243-0396 – Falar com Aline. 
 
 
Empresa: BRF  
Descrição: Programa de Trainee Supply BRF 2021 
 
Empresa: ITAÚ  
Descrição: Estágio em Private Banking – Investimentos. 
Requisitos: Formação em Engenharia, Administração ou Economia, com graduação         
prevista para final de 2022. 
Conhecimentos necessários: Matemática financeira; Pacote office avançado (excel,        
power point, word e access); Conhecimentos de programação, preferencialmente em VBA 
e Inglês Fluente. 
Encaminhar CV para: renato.trajman@itau-unibanco.com.br. 
 
Empresa: CREDIT SUISSE (BRASIL) 
Descrição: Estágio em Investment Banking.  
Requisitos: Inglês fluente e formação a partir de dezembro de 2021. 
Encaminhar CV para: jobs.brazil@credit-suisse.com (com título “IB”). 
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