
Vagas de estágio - semana 9 de novembro a 13 de 
novembro 

 
Empresa: ARCO ASSES.RAC.CONSTR.SS LTDA. 
Descrição: área de Engenharia Civil.  
Encaminhar CV para: contato@arco.eng.br (até 13/11/2020). 
 
Empresa: SUEZ 
Descrição: atuar em Recursos Humanos, na parte de Operações com foco em Análise de              
Dados. 
Requisitos:  conhecimento em análise de dados, estatística (médias e afins) 
e  Excel intermediário.  
Encaminhar CV para: isabelle.ciambarella@suez.com (com o título: VAGA HR OP –           
SUEZ”).  
 
Empresa: DYNAMIS 
Descrição: atuação em Engenharia de Aplicação e Vendas Técnicas. 
Perfil: procura-se pessoas dinâmicas, com interesse nas disciplinas de Termodinâmica,          
Transmissão de Calor, Mecânica dos Fluidos, Materiais de Construção Mecânica, e           
Máquinas Térmicas. 
Encaminhar CV para: lucas.lipas@dynamis-br.com (com o assunto “Estágio Engenharia de          
Aplicação e Vendas Técnicas”). 
 
Empresa: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT 
Descrição: atuação em Middle de Wealth Management.  
Requisitos: Proativo, Organizado e detalhista, Trabalho em equipe, Comunicativo,         
Interessado em estudar temas e produtos do Mercado Financeiro, Excel avançado           
(Obrigatório), Inglês fluente (Obrigatório), Disponibilidade: A combinar – Horário flexível,          
Formação: Engenharias / Economia / Administração e Formatura: a partir de Dez/2021. 
Encaminhar CV para: rh@lkwd.com.br.  
 
Empresa: IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S/A 
Descrição: Programa de Trainee Ipiranga Agroindustrial 2021. 
Inscrições até: 16/11/2020.  
 
Empresa: RENOVA ENERGIA  
Descrição: atuação em projetos eólicos e análise de dados.  
Encaminhar CV para: recrutamento@renovaenergia.com.br ( com o assunto “ Estagiário          
em Projetos Eólicos”) .  
 
Empresa: ENGBRAS. 
Descrição: atuação em Simulações CAE. 
Requisitos: Cursando Engenharia Mecânica ou Engenharia Mecatrônica; Conhecimento de         
Resistência dos Materiais, Mecânica dos Fluídos e Mecânica dos Sólidos; Conhecimentos           
básicos em simulações FEA (Ansys/Nastran/Patran/Hyperworks); Conhecimento básico no        
sistema CFD; Elementos Finitos, Volumes Finitos, Diferenças Finitas e Simulações          
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Numéricas; Conhecimento no pacote Office;Foco nas atividades de capacidade de          
comunicação, capacidade de gestão e planejamento, trabalho em equipe e proatividade. 
Encaminhar CV para: recrutamento.sp@engbras.com.br.  
 
Empresa: SPARTA  
Descrição: atuação em Gestão de Fundos de Investimentos.  
Pré-requisitos: Excel básico; noções básicas de Economia; Matemática Financeira;         
Programação e Banco de Dados.  
Encaminhar CV para: estagio@sparta.com.br  
 
Empresa: TEREOS  
Descrição: Programa de Trainee Tereos 2021 
 
Empresa: MAXION  
Descrição: Programa de Trainee Maxion 2021. 
 
Empresa: ONYMA 
Descrição: atuação na área de Engenharia.  
Requisitos: Graduando em Engenharia; Desejável Excel avançado ou Google Sheets;          
Conhecimento de ferramentas de gestão, qualidade e processos; Pró atividade e vontade            
de aprender. 
Encaminhar CV para: talentos@onyma.digital (com o assunto "Estágio em Engenharia          
Onyma").  
 
Empresa: ODATA  
Descrição: atuação em Planejamento Financeiro.  
Requisitos: Ser diligente, proativo e ter disposição para aprender; Graduando em           
Administração, Economia, ciências contábeis; Término da graduação prevista para Dez/          
2022.  
Encaminhar CV para: recrutamento@odatacolocation.com.  
 
Empresa: CYPRESS 
Descrição: Support on all phases of M&A and Project Finance activities - supporting client 
prospecting activities (research / analysis on companies and industries; preparing pitch 
books) and project activities, such as support the development of valuation models, 
preparation of presentations (data gathering, data analysis, create Powerpoint 
presentation), organizing data-rooms for due-diligence processes, etc. 
Requisitos: o Bachelor's degree candidates preferably in Engineering, Economics or          
Business Administration from distinguished university (to be completed in Dec.2021). 
Encaminhar CV para: carreiras@cypress.com.br. 
 
Empresa: LANXESS 
Descrição: Programa de Estágio LANXESS 2021 
Inscrições até: 30/11/2020.  
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