
Vagas de estágio de 04 a 08 de Janeiro de 2021  
 
Empresa: PM CAPITAL  
Descrição: atuação em Análise de Novos Negócios.  
Requisitos: Cursos: Administração, Economia, Ciência da computação, Engenharias,        
Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Matemática, Física. Capacidades: Pacote Office         
avançado (Powerpoint, Excel), Inglês avançado. Capacidades desejáveis: Linguagens de 
Programação, VBA (Excel), Ferramentas analíticas / estatísticas (ex.: R, SAS, 
Python), Ferramentas de BI (ex.: PowerBI, Tableau, Qlik), Ferramentas de Design (ex.:            
Sketch, Figma, Invision), conhecimento do ecossistema de inovação (entidades do          
ecossistema, formas de captação, principais players e cases do mercado). 
Encaminhar CV para: henrique.kinoshita@pmcapital.com.br.  
 
Empresa: CREDIT SUISSE  
Descrição: estágio em Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management (Investimentos         
Alternativos).  
Requisitos: Formação a partir de dezembro de 2022; Período de estudo: noturno            
(desejável); Inglês fluente; Excel avançado e Conhecimento de matemática financeira.  
Encaminhar CV para: jobs.brazil@credit-suisse.com ( com o título “Investimentos 
Alternativos”).  
 
Empresa: MIDDLE OFFICE 
Descrição: atuação em Fundos de Investimentos.  
Requisitos: Inglês avançado; Conhecimento avançado de Python e Interesse em mercado            
Financeiro. 
Encaminhar CV para: middlekinea@kinea.com.br ( com o assunto “Vaga de Estágio–           
Middle Office – “ e seu nome). 
 
Empresa: SYSTEM ENGENHARIA  
Descrição: atuação na área de Orçamentos.  
Requisitos: Formação: Superior cursando Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica, entre          
6o e 8o semestre. 
Atividades: Levantamentos de materiais de acordo com projetos, atuará apoiando a equipe            
de orçamentos, cotações, montagem de quadros de concorrência, equalização técnica,          
entre outros suportes ao supervisor responsável. 
Encaminhar CV para: annie.roberta@systemengenharia.com.br  e 
recursoshumanos@systemengenharia.com.br  
 
Empresa: LENOSCOPE 
Descrição: estágio em Customer Experience.  
Requisitos: Graduação em andamento nas áreas de: Comunicação,         
Gestão/Administração, Engenharias, Ciências Humanas ou cursos relacionados; Esta é         
uma vaga presencial, então é necessário ter disponibilidade para estagiar em São 
Paulo/SP; Capacidade de organização e concentração acima da média; Proatividade e           
gerenciamento multitarefa; Lidar bem com processos.; Ter capacidade de administrar bem o            
tempo; Aprender e aplicar conhecimentos adquiridos de forma rápida e assertiva. 
Encaminhar CV para: para: vempra@lenscope.com.br  (com o Assunto: CXSP) 
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Empresa: LOYALL 
Descrição: Estágio em empresa de gestão de investimento na área de desenvolvimento 
e soluções 
Requisitos: Experiência em desenvolvimento de software/programação e banco de 
dados;  Interesse pelo mercado financeiro e economia (conhecimentos prévios 
desejáveis, mas não exigidos); organização e disciplina; autonomia, raciocínio lógico e           
espírito empreendedor. 
Encaminhar CV para: contato@loyall.com.br.  
 
Empresa: 2W ENERGIA  
Descrição: estágio na área de inteligência de mercado.  
Requisitos: Esteja cursando os seguintes cursos: Administração, Economia, Engenharia,         
Contabilidade ou Matemática; Tenha conhecimento avançado do pacote Microsoft Office; 
Tenha disciplina, paixão e organização ao se dedicar no gerenciamento de vários processos 
concomitantes;Ter domínio em Vba e/ou Python será um diferencial. 
Encaminhar CV para: giovana.roma@2wenergia.com.br (com o título “Estágio 2W Energia 
Inteligência de Mercado”). 
 
Empresa: ALUMIA  
Descrição: atuação na área de dados.  
Requisitos: Cursando engenharia, administração, estatística ou áreas correlatas. 
Bastante conhecimento em excel; inglês intermediário; excelente habilidade em matemática,          
lógica e análise de dados. 
Encaminhar CV para: rh@alumia.online.  
 
Empresa: REAL ESTATE  
Descrição: atuação em Fundos de Investimento.  
Requisitos: Inglês avançado; Conhecimento avançado em Excel-VBA; Desejável ter         
conhecimento de mercado de capitais (fundos de investimento); Cursando o último ano de             
Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Ciências da         
Computação, Matemática ou cursos correlatos de negócios ou ciência exatas.  
Encaminhar CV para: fundos@vbirealestate.com (com o assunto “Vaga de Estágio –           
Fundos – “ e seu nome). 
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