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Empresa: MANAGEMENT SOLUTIONS  
Descrição: trainee em data science.  
Requisitos: Estudantes do último ano de formação;  Conhecimento de técnicas de 
modelagem (logit, GLM, séries temporais, árvores de decisão, random forests, clustering),           
linguagens de programação estatísticas (SAS, R,Python, Matlab) e ferramentas e          
plataformas de Big Data (Hadoop, Hive, etc.). Nível de inglês avançado; Uso avançado de              
ferramentas de informática; Alta capacidade de aprendizagem. 
Atividades: Tratamento estatístico de dados (data mining); Modelagem preditiva através de           
técnicas de machine learning e de data science; Modelagem de eventos temporais (séries             
temporais, modelos ARIMA); Desenvolvimento de modelos de simulação (Monte Carlo);          
Revisão e validação de modelos de rating e scoring, RAROC e parâmetros de risco; Apoio               
matemático ao negócio: desenvolvimento de algoritmos, estatística e probabilidade;         
Projetos de P&D. 
Inscrições: https://www.managementsolutions.com/pt-br.  
 
Empresa: ALG  
Descrição: Programa de Estágio 2021 Consultoria de Transportes 
Requisitos: Graduando, preferencialmente, em engenharia civil, naval, aeronáutica ou         
industrial; Preferência para alunos no último ano da graduação; Interessados em           
desenvolver carreira em estratégia ou consultoria de gestão em; Aviação: companhias           
aéreas, aeroportos portos e logística multimodal; transporte de superfície: rodovias,          
ferrovias, mobilidade urbana; excelentes habilidades analíticas e numéricas; fluência em          
português e inglês e ter espanhol proficiente é desejável (Habilidades orais e escritas). 
Encaminhar CV para: gpaiva@alg-global.com ) até 01/03/2021, mencionando no assunto:          
“Estagio 2020 – Poli”).  
 
Empresa: EATON POWER QUALITY 
Descrição: atuação na área de marketing & suporte de vendas. 
Atividades: Suporte em inteligência de mercado, análise de concorrentes; Suporte em           
material técnico de marketing; Elaboração de propostas técnicas e comerciais; Elaboração           
de preços e determinação de preços de venda.  
Requisitos: Cursando Eng Elétrica, Eletrotécnica ou Eletrônica. Disponibilidade para dois          
anos de estágio; Inglês – desejável no mínimo intermediário. Toda documentação técnica            
está em inglês Office – intermediário; Desejável conhecimento em Power BI. 
Encaminhar CV para: FelipeEMarinRodriguez@Eaton.com e FlavioNakane@eaton.com.  
  
Empresa: LTS INVESTMENTS 
Descrição: estágio central de inteligência – LTS Investments. 
Requisitos: Cursando Engenharias, Ciência da Computação e outros cursos com foco em            
Tecnologia e análise de dados em instituição de excelência; Formatura a partir de julho/22;              
Excelente raciocínio lógico e bom relacionamento interpessoal, capaz de discutir ideias e            
indicadores com clientes internos e externos; Fluência em inglês; Bom conhecimento de            
Excel e VBA; Conhecimentos básicos sobre Banco de Dados e linguagem SQL;            
Conhecimento sobre ferramentas de BI e Analytics é um diferencial; Experiência prévia em             
consultoria estratégica/de gestão ou em área de reporting de banco/fundo é um diferencial.  
Atividades: Consolidação, análise e automatização de reports de monitoramento dos 
investimentos do portfólio LTS; Monitoramento e análise de setores e tendências para            
suporte à gestão de investimentos e novas oportunidades; Consolidação, análise e           
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automatização de reports de processos internos (ex.: Indicadores, CRM, etc); Mapeamento           
de boas práticas e benchmarkings em temas-chave para suporte à gestão interna e à              
gestão de investimentos LTS.  
Inscrições: https://lts-investments.com/Careers.  
 
Empresa: CANVAS CAPITAL  
Descrição: atuação na área de gestão.  
Requisitos: Pelo menos um ano até a formatura, cursando engenharia ou economia; Inglês             
fluente; Conhecimento de Excel; Conhecimento de lógica de programação (VBA, R, Python,            
SQL); Bom desempenho acadêmico; Alta capacidade analítica, raciocínio lógico,         
proatividade e facilidade de aprendizado; Disponibilidade para começar o estágio em           
Janeiro 2021.  
Encaminhar CV para: cv@canvascapital.com.br (com histórico escolar em PDF por e-mail           
com assunto “Estágio - Equipe de Gestão'').  
  
Empresa: FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
Descrição: estágio voltado para engenharia civil.  
Atividades: o estagiário(a) deverá auxiliar nas seguintes atividades: - Levantamento de           
dados de produtividade em projetos, serviços e obras de construção civil; - Análise de              
indicadores e tratamento estatístico; - Desenvolvimento de relatórios, apresentações e          
rotinas administrativas.  
Requisitos: Disponibilidade de mobilidade na capital (São Paulo). Conhecimentos em: -           
Excel, Word, PowerPoint;  Serão diferenciais: - Linguagem Python, R e PowerBI. 
Encaminhar CV para: marcio.paixao@fipe.org.br  
 
Empresa: ONE PARTNERS  
Descrição: atuação no mercado financeiro.  
Requisitos: Conhecimento em Python; Conhecimento em Git, Devops e API rest           
(desejáveis); Inglês; Não é necessário ter conhecimento prévio em mercado financeiro;           
Carga horária a combinar; Graduação a partir de Dez/2021. 
Encaminhar CV para: carreiras@onepartners.com.br (com seu nome no arquivo, em PDF           
e em português, informando o título “Estágio Desenvolvedor – WM”. E-mails enviados fora             
do padrão não serão considerados. 
 
Empresa: CCP (Cyrela Commercial Properties) 
Descrição: atuação na área de negócios.  
Atividades: Desenvolvimento de análises e modelagem financeira de ativos imobiliários;          
elaboração de apresentações de oportunidades; acompanhamento e realização de         
pesquisas de mercado; acompanhamento da implantação de projetos de inovação;          
organização e participação em eventos de inovação. 
Requisitos: estudantes de engenharia, arquitetura, administração ou economia, com         
formatura prevista a partir de dezembro/2022; Conhecimento avançado em Excel;          
Conhecimentos de matemática financeira; perfil analítico e comunicativo; vontade de          
trabalhar em um ambiente dinâmico e multidisciplinar. 
Encaminhar CV para:joao.bahdour@ccpsa.com.br e jeanny.camargo@ccpsa.com.br (até      
08/01/2021). 
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Empresa:  EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
Descrição: atuação na área de TI.  
Atividades: Suporte e desenvolvimento de sistemas de investimentos para clientes dos           
fundos; Desenvolvimento de rotinas para automação de atividades operacionais; Suporte de           
microinformática para equipe de análise financeira e comercial; Intermediação com          
fornecedores e parceiros de negócios. 
Requisitos: Formação em engenharia (todas as áreas); Formação em Dezembro/2021;          
Conhecimentos de programação – habilidade na criação de algoritmos, conhecimento em           
linguagem de programação e tecnologia de bancos de dados; habilidade com números,            
planilhas e análise de dados; conhecimento do pacote Office com ênfase em Excel; Deverá              
possuir um perfil focado, responsável, com habilidade de comunicar-se de forma assertiva,            
mão na massa, vontade de aprender e empreendedor. 
Encaminhar CV para: uvieira@equitas.com.br.  
 
Empresa: HPB  
Descrição: atuação na área de engenharia mecânica.  
Requisitos: Aluno matriculado no último ano de Engenharia Mecânica; Inglês e/ou           
Espanhol avançado; AutoCAD; MS Office; Disponibilidade para estagiar ao menos 2 dias            
por semana;Trabalhar em equipe, organização, pró-atividade e senso analítico. 
Encaminhar CV para: curriculos@hpb.com.br (informando no assunto “Estágio Engenharia         
Mecânica”  até dia 05/02/2021).  
 
Empresa: DGF INVESTIMENTOS] [VENTURE CAPITAL 
Descrição: atuação na área de investimentos.  
Requisitos: Background analítico, com preferência por profissionais graduados em         
Administração, Economia, Engenharia ou Direito - conclusão prevista entre dez/2021 e           
dez/2022; Buscamos candidatos motivados, pró-ativos, com facilidade para se comunicar e           
para trabalho em equipe; Inglês fluente é necessário. 
Encaminhar CV para:  hferreira@dgf.com.br  (com o assunto: “Vaga DGF Estágio 
2021” CVs enviados sem o assunto, não serão avaliados). 
 
Empresa: CUIDAS 
Descrição: estágio em inteligência de vendas. 
Saiba mais aqui.  
 
 
Empresa: MCKINSEY  
Descrição: Processo seletivo 2021 da McKinsey. 
 
Empresa: ACCENTURE  
Descrição: Programa de Estágio Genew.  
 
Empresa: PRAGMA  
Descrição: Programa de Estágio PRAGMA. 
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