
Vagas de estágio - semana  23 de novembro a 27 de novembro 
 
Empresa: CENTURIA INVESTIMENTOS  
Descrição: oportunidade na área de Atendimento, Analista Institucional e de Relação 
com Investidores (RI). 
Requisitos: Pacote Office avançado e VBA; inglês e espanhol; 1 ano ou mais lidando com               
investidores Institucionais. 
Encaminhar CV para: rh@centuriainvest.com.br.  
 
Empresa: INTEL  
Descrição: atuação em Engenharia de aplicação. 
Atividades: Suporte técnico: consolidação, análises e escalonamentos aos stakeholders         
das unidades de negócios Intel Lab: Gerenciar testes, solicitações e análises de            
configuração com a equipe Intel em Folsom; Tarefas de suporte para produtos de aplicação              
de campo e engenheiros de vendas para nossos clientes, como preparação de catálogo de              
IoT, demonstrações técnicas, treinamento e outros; Amostras: Organizar, faturar e entregar           
aos clientes; Demonstrações e preparação de equipamentos para eventos (Parceiros, 
Marketing, PR, etc.) 
Encaminhar CV para: gabriela.mora.viquez@intel.com. 
 
 
Empresa: COMERC 
Descrição: Programa de Estágio Comerc 2021 
Inscrições: até o dia 04/01/2021. 
 
Empresa: EDP RENOVÁVEIS  
Descrição: atuação em Desenvolvimento & Project Manager. 
Pré-requisitos: Cursando Engenharia Elétrica (Energia / Eletrotécnica), Engenharia Civil,         
Engenharia de Produção ou Geografia; Conclusão prevista para 12/2021 ou 12/2022;           
Conhecimento e uso do Pacote Office; Desejável conhecimento nos sistemas AutoCAD /            
Google Earth / GlobalMapper / QGIS e  Desejável inglês intermediário. 
Encaminhar CV para: maia.teixeiradasilva@edpr.com (com assunto Estágio em        
Desenvolvimento). 
 
Empresa: FITCH RATING BRASIL LTDA. 
Descrição: atuação na área de Finanças. 
Vagas: 2.  
Requisitos: Inglês Fluente (Oral e Escrito) e  Espanhol desejável. 
Encaminhar CV para: juliana.ayoub@fitchratings.com.  
 
 
 
 
 
 
Empresa: VBI REAL ESTATE  
Descrição: atuação em Fundo de Investimento.  
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Requisitos: Conhecimento em Finançase e Programas SQL (intermediário), Python         
(intermediário), pacote Office (avançado).  
Encaminhar CV para: vbioe@vbirealestate.com.  
 
 
Empresa: SCA SYSTEMA  
Descrição: atuação em Engenharia da Produção em Mercado de Capitais. 
Atividades: Conhecer o mercado de capitais, requisitos, principais companhias e manter 
relacionamentos. Poderá participar de Encontros profissionais; Entender as dificuldades         
quanto a processos de gestão e finanças, seus controles internos e governança; Participar             
de levantamentos e desenho de novos processos, com solução em tecnologia; Detalhar e             
documentar. 
Encaminhar CV para: sca@scasystema.com.br.  
 
 
Empresa: MÉRITO INVESTIMENTOS  
Descrição: atuação na área de Gestão de Recursos.  
Pré-requisitos: Pacote Office avançado; Formatura prevista entre final de 2021 e 2022.            
Diferencial: conhecimentos em Contabilidade e Matemática Financeira; familiaridade com         
VBA. 
Encaminhar CV para: alexandre.despontin@meritoinvestimentos.com.  
 
Empresa: DIKAIOS  
Descrição: atuação como analista financeiro. 
Atividades: Participação efetiva em projetos de fusões e aquisições, estruturação          
financeira e consultoria financeira; Análise de mercado, análise de empresas, modelagem           
financeira, preparação de apresentações de venda, revisão de contratos, negociação da           
transação, análise e modelagem estratégica, análise e modelagem de governança, trabalho           
junto aos clientes.  
Requisitos: Formação a partir de dezembro de 2021; Inglês avançado, escrito e falado;             
Bons conceitos de finanças, economia e contabilidade; Conhecimentos avançados de          
pacote Office (autodidata). 
Encaminhar CV para: gente@dikaios.com.br (com título da vaga; como soube da           
oportunidade; e CV anexo em PDF, incluindo informação sobre disponibilidade de horário            
para estágio e qual a grade de horários de aulas). 
 
 
Empresa: DYNAMINE  
Descrição: bolsa para alunos de graduação em Engenharia Eletrônica, Mecatrônica ou           
Controle e Automação.  
Requisitos: Conhecimentos em linguagem C, C++, MATLAB ou Python, e sistemas           
embarcados, experiência básica com plataforma Raspberry Pi, Nordic Semi ou ESP.  
Encaminhar CV para: rh@dynamine.com.br. 
 
 
 
Empresa: GLOBAL  
Descrição: atuação na área de Engenharia.  
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Requisitos:  Cursando Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica ou áreas 
afins. 
Encaminhar CV para: gabriela.monte@globalempregos.com.br 
Cadastramento: www.globalempregos.com.br  (vaga 56696). 
 
Empresa: GLOBAL  
Descrição: atuação na área de Engenharia.  
Requisitos:  Cursando Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica ou áreas 
afins. 
Encaminhar CV para: gabriela.monte@globalempregos.com.br 
Cadastramento: www.globalempregos.com.br  (vaga 56696). 
 
Empresa: RIO BRAVO INVESTIMENTOS  
Descrição: Programa de Estágio de Férias 
Requisitos: Estar cursando Ensino Superior, a partir do 3o semestre; Disponibilidade para            
estagiar 6 horas por dia (estágio em esquema home office); Boas noções de Excel e Boas                
noções de Inglês.  
Encaminhar CV para: cecilia.gontijo@riobravo.com.br (com o título do e-mail “estágio de           
férias”). 
 
Empresa: SMAR  
Descrição: bolsa de estágio.  
Requisitos: estudante na área de Sistemas da Informação, Ciências da Computação. 
Encaminhar CV para: jacqueline@smar.com. com assunto “Estágio TIC”, até o dia           
30/11/2020. 
 
Empresa: TRACTIAN  
Descrição: atuação em área eletrônica.  
Requisitos: Programação de firmwares; C/C++ e Arduino IDE; Experiência com solda e            
eletrônica; Microcontroladores e acelerômetros. 
Inscrições: https://www.careers-page.com/tractian 
 
Empresa: SANTO DIGITAL  
Descrição: atuação em Business Intelligence | FP&A 
Requisitos: G Suite / Google Workspace / Pacote Office Avançado; Inglês Avançado;            
Proativo; “Mão-na-massa” e vontade de aprender; Conhecimento em contabilidade e          
finanças corporativas serão considerados como diferencial; Cursando Ensino Superior em          
Administração, Economia ou Engenharia 
Encaminhar CV para: thiago.sakaguti@santodigital.com.br (com assunto “Estágio       
SantoDigital”).  
 
 
Empresa: SMART CONSULTING  
Descrição:13° Programa de Estágio Smart Consulting 
Inscrições até: 04/12/2020. 
 
Company: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION(IFC) 
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Responsibilities: The intern will work in São Paulo for the Global Financial Institutions             
Group and will be responsible mainly for: (i) monitoring operational and financial            
performance of client companies/institutions; (ii) analyzing historical financial statements;         
and (iii) conducting sector and market research. 
Qualification: We are looking for highly motivated individuals with strong academic           
background and who are eager to learn. The intern should be: (i) graduating with a               
bachelor’s degree preferentially between June 2021 and June 2022; (ii) be fluent in English              
and Portuguese; (iii) have strong analytical skills; (iv) be an undergraduate student of             
business management, economics, accounting, engineering, or other related areas; and (v)           
enjoy working in a challenging environment. Previous internship and / or international            
experience is a plus. 
Please send your CV in English until December 15, 2020 to: mfurno@ifc.org with the              
word INTERNSHIP-FIG on the subject. 
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