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Empresa: MMF PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
Descrição: atuação na área mecânica.  
Requisitos: alunos de engenharia civil do 4º ou 5º ano; Interesse e aptidão por mecânica               
de solos. 
Encaminhar CV para: ricardo.mirisola@mmprojetos.com.br com histórico escolar.  
 
Empresa: UNA PARTNERS  
Descrição: atuação em consultoria econômica e financeira.  
Atividades: Apoio às atividades de consultoria; Modelagem econômico-financeira; Análises         
financeiras; Estruturação financeira e captação de recursos- project finance. 
Requisitos: Power Point intermediário a avançado; Word intermediário a avançado; Excel           
avançado.  
Encaminhar CV para: flavia@una.partners.  
 
Empresa: REMER VILLAÇA & NOGUEIRA  
Descrição: atuação na área de consultoria de propriedade intelectual e gestão da inovação. 
Requisitos: Graduando(a) de 4º, 5º ou 6º ano em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou áreas               
correlatas; Disponibilidade para estagiar 20h semanais (Presencial ou Home Office); Mínimo           
com Inglês Avançado (obrigatório). Perfil para trabalhar em escritório / home office e com              
interesse de lidar com estudo, pesquisa, elaboração de pareceres. Não é necessária            
experiência prévia na área. O treinamento será realizado durante o curso do estágio de              
forma remota ou presencial. 
Encaminhar CV para: guimaraes@remer.com.br, (com assunto  “Estágio em Engenharia”).  
 
Empresa: ALUMIA  
Descrição: atuação na área de dados.  
Requisitos: Cursando Engenharia, Administração ou Marketing; Conhecimento em Excel,         
Marketing Digital e Data Visualization; Inglês intermediário; Excelente habilidade em          
matemática, lógica e análise de dados. 
Atividades: Coletar e organizar as informações do time de Educação e Inovação trazendo             
diversos resultados; Criação de Dashboards para acompanhamentos dos sócios 
Análise do NPS dos cursos; Acompanhar e medir o andamento da produção de conteúdo;              
Gerir o nosso banco de dados de alunos. 
Encaminhar CV para:  rh@alumia.online.   
 
Empresa: BANK OF AMERICA.  
Descrição: GCIB Credit Intern 
Acesse a desrição da vaga aqui  
 
Empresa: FACTOR-KLINE  
Descrição: atuação em consultoria estratégica.  
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: UELLO TECNOLOGIA  
Descrição: atuação na área de marketing estratégico. 
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Requisitos: Cursando Administração, Economia, Engenharias. Formação prevista entre        
Dez/21 e Dez/22. 
Atividades: Análises mercadológicas, gestão de métricas de Linkedin e Google, geração de            
conteúdo B2B, organização de eventos, entre outros. 
Candidatura: https://uello.gupy.io/jobs/610142?jobBoardSource=gupy_public_page. 
 
Empresa: SUPER ESTÁGIOS  
Descrição: os interessados devem se candidatar neste link.  
 
Empresa: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT 
Descrição: atuação na área de mercado financeiro. 
Requisitos: Excel e VBA avançado (Obrigatório); Organizado; Trabalho em equipe;          
Proativo; Formação: Engenharias / Matemática / Estatística / Economia / Administração           
Disponibilidade: A combinar – Horário flexível; Formatura: a partir de Dez/2021. 
Encaminhar CV para: rh@lkwd.com.br.  
  
Empresa: TEGRA  
Descrição: Programa de Estágio I Tegra.  
 
Empresa: XCELIS  
Descrição: Programa de Estágio Xcelis. 
 
Empresa: GLOBAL  
Descrição: atuação em assuntos regulatórios.  
Requisitos: Cursando Engenharia Química, Engenharia de Alimentos e/ou Química, no          
período noturno; Disponibilidade para estagiar por 2 anos. 
Atividades: Apoio as diretrizes da empresa juntamente com a Legislação, bem como as             
diretrizes Locais, Regionais e Globais. 
Encaminhar CV para: Michelli.zani@globalempregos.com.br (com a sigla: 
60741 no campo assunto, até o dia 22/01/20210. 
 
Empresa: STARBOARD  
Descrição: 
Requisitos: Graduandos em Engenharia, Economia ou Administração; Forte habilidade         
analítica; Boa capacidade de comunicação; Proatividade; Conhecimento do Pacote Office;          
Inglês fluente; Experiência em Investment Banking, Private Equity ou Consultoria          
Estratégica é considerada um diferencial. 
Atividades: Desenvolvimento de teses de investimento; Desenvolvimento de modelos         
financeiros; Acompanhamento de empresas investidas; Elaboração de análises de mercado          
e de empresas; Participação ativa em processos de reestruturação financeira. 
Encaminhar CV para: rh@starboardpartners.com.br (com o assunto “Vaga de Estágio” até           
o dia 05 de fevereiro de 2021).  
 
Empresa: AISEC  
Descrição: Processo Seletivo da AISEC USP. 
 
 
Empresa: ASHINAGA  
Descrição: Processo Seletivo ASHINAGA. 
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Empresa: ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
Descrição: Programa Internacional de Estágios em Pesquisa provido pela EPFL ( École            
Polytechnique Fédérale de Lausanne).  
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição: CIVIL ENGINEER INTERNSHIP – PROJECT AND CONSTRUCTION OF WIND          
AND SOLAR POWER PLANTS.  
Requisitos: Civil engineer – preferably at the last one year before graduation; 
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint mainly);AutoCAD (intermediary); 
English language domain;Organized and proactive; Strong problem-solving and analytical         
skills, able to manage priorities and workflow;No previous experience required. 
Encaminhar CV para: Please send your CV in Portuguese or in English by e-mail to               
recruiting-br@total-eren.com , with your availability for an interview and for the start date.             
Make sure to write the name of the position to which you are applying. You may apply to                  
more than one position. 
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição: INTERNSHIP – CONTRACT AND PAYMENT MANAGEMENT OF WIND AND          
SOLAR POWER PLANTS.  
Requisitos:  Engineering Courses – preferably at least one year before graduation; 
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint mainly); Fluent Portuguese and English – you will             
often use both languages here;No previous experience required, but a demonstrated interest            
and knowledge in renewable energies is a plus. 
Encaminhar CV para: Please send your CV in Portuguese or in English by e-mail to               
recruiting-br@total-eren.com , with your availability for an interview and for the start date.             
Make sure to write the name of the position to which you are applying. You may apply to                  
more than one position. 
 
Empresa: TOTAL EREN  
Descrição:INTERNSHIP – CONSTRUCTION OF WIND AND SOLAR POWER PLANTS. 
Requisitos: Electrical Engineer – preferably at least one year before graduation; 
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint mainly); AutoCAD (intermediary); 
English language domain;Organized and proactive; Strong problem-solving and analytical         
skills, able to manage priorities and workflow; No previous experience required. 
Encaminhar CV para: Please send your CV in Portuguese or in English by e-mail to               
recruiting-br@total-eren.com , with your availability for an interview and for the start date.             
Make sure to write the name of the position to which you are applying. You may apply to                  
more than one position. 
 
Empresa: CLAUDIO PUGA & ENGENHEIROS ASSOCIADOS.  
Descrição: atuação em escritório de cálculo estrutural.  
Requisitos: Preferencialmente ter cursado Técnico em Edificações; Cursando 3º e/ou 4º           
ano de Engenharia Civil; Conhecimentos intermediários em excel e autocad. 
Encaminhar CV para: curriculo@claudiopuga.com.br (com histórico das 
disciplinas).  
 
Empresa: ITAÚ UNIBANCO  
Descrição: Programa de Estágio ITAÚ 2021.  
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