
Vagas de Estágio de 15 a 19 de fevereiro 
 
 
Empresa: Frexco  
Descrição: estágio na área comercial.  
Atividades: Vendas B2B; Detectar oportunidades e entender as necessidades dos clientes           
para oferecer nossos produtos e serviços; Quebrar objeções e conduzir o cliente para o              
fechamento de negócios; Fazer follow-up com oportunidades; Interação com a área de            
operações/atendimento para garantir a satisfação dos clientes.  
Requisitos: Cursando Administração, Engenharia, Economia, Publicidade, Marketing; Foco        
em metas e resultados; Habilidades de comunicação, negociação.  
Inscrições: bit.ly/estagiocomercialfrexco.  
 
Empresa: Nouryon 
Descrição: estágio em Manutenção. 
Requisitos: estudantes do curso de Engenharia Mecânica.  
Inscrições: http://vagas.com/nouryon.  
 
 
Empresa: Contemplado  
Descrição: estágio na área Financeira (1) e Programa Full Stack (2) 
Requisitos (1): Cursando: engenharias, administração de empresas, contabilidade ou         
economia. Último ano de graduação para estagiários. 
Requisitos (2): Experiências c/ funcionalidades no Front-End e Back- end: Nodejs / Reactjs             
/ Components / NoSql ou Mysql /Aws / Git; Último ano de graduação.  
Encaminhar CV para: contato@contemplato.com, Whatsapp: (11) 93296-7865.  
 
 
Empresa: Total Eren  
Descrição: The intern will assist in the management of Transversal Projects dedicated to             
the acceleration of the company's growth in Brazil, including: Support the IT Intelligence             
strategy and assist in the company's data management (i.e. financial, energy generation,            
corporate datasets); Support the portfolio consolidation reporting to the headquarters in           
France;Review the activities performed by different teams and identify synergies and           
optimization opportunities. 
Requisitos: Engineering, Business or Economics student. Good interpersonal skills. Interest          
in working with renewable energy and energy efficiency. Interest in working with digital             
processes. Languages: Portuguese and English. French is a plus. Advanced Excel, Java            
and other programming languages are a plus; 
Encaminhar CV para: recruiting-br@total-eren.com, mentioning [FI20-3] in the email’s         
subject, informing your availability for interviews and start date. 
 
 
Empresa: ODATA  
Descrição: estágio em Engenharia Elétrica e Mecânica 
Atividades: Apoiar o time de Engenharia nas demandas da área; Auxiliar nas atividades de              
implantação em ambientes operacionais; Auxiliar nos processos de gestão por indicadores,           
visando a prática do processo de melhoria contínua;Habilidade comunicativa para atuar           
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junto aos Fornecedores e Clientes; • Aprendizagem das especialidades técnicas, suas           
interfaces e integração, para sustentação de ambientes de Missão Críticas. 
Requisitos:  Graduando em Engenharia Elétrica ou Mecânica.  
Encaminhar CV para: recrutamento@odatacolocation.com ( com o título da vaga no           
assunto).  
 
 
Empresa: EMYGDIO 
Descrição: A empresa EMYGDIO , localizada no bairro do Paraíso (São Paulo,SP). oferece             
vaga para estágio em Engenharia Civil, para auxílio na parte de projetos de Engenharia              
(estrutural, hidráulico e elétrico), e também para perícias de Engenharia (patologias,           
avaliação, topografia) para alunos  entre o 6º e o 8º semestre do curso. 
Encaminhar CV para: emygdio@gmail.com.  
 
  
Empresa:  ZWILLING BRASIL 
Descrição: estágio em Marketing Digital / E-commerce. 
Atividades: Verificações estoque, pedidos, site; Verificação dos pedidos, conversa com o           
Customer Service para solução de problemas; SAC do e-commerce/marketplace;         
Tratamento das devoluções dos pedidos e-commerce; Acompanhamento de fraudes,         
demoras nos processamentos, capturas manuais; Operacionalizar campanhas de marketing         
no Google e FB Ads; Acompanhamento de preços dos concorrentes; Organização de            
eventuais newsletters de marketing; Acompanhamento das ações com influenciadores         
(estoque, kpis); Apresentações de ppt diversas; Ativação e acompanhamento das redes           
sociais; Acompanhamento de solicitações de representan 
Requisitos: Inglês avançado; Forte capacidade de comunicação escrita e verbal; Entre 1 e             
2 anos antes de se formar. 
Encaminhar CV para: t.silva@zwilling.com.br.  
 
  
Empresa: CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda. 
Descrição: estágio na área Ambiental.  
Atividades: Participar de estudo e projeto de Investigação, Caracterização, Monitoramento,          
Planos de Intervenção e Remediação de áreas contaminadas; Auxiliar no planejamento das            
etapas de campo; Apoiar a produção técnica e especializada; Acompanhar a condução de             
trabalho técnico; Participar de atividades de campo: sondagens de reconhecimento,          
instalação de poços de monitoramento e amostragens de solo e água subterrânea. Auxiliar             
na tabulação de dados analíticos e físico-químicos e na consolidação de dados de campo. 
Encaminhar CV para: rh@cpeanet.com  
 
 
Empresa: Perallis Security  
Descrição: estágio em Desenvolvimento WEB.  
Inscrições: https://www.perallis.com/vagas   
 
Empresa: Kemio Code  
Descrição: estágio na área de Programação.  
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Requisitos: Conhecimento sobre desenvolvimento web; Conhecimento sobre bancos de         
dados relacional (MySQL, PostgreSQL, etc); Vivência com sistemas operacionais Unix          
(Linux, Mac); Experiência com git; Boas habilidades de comunicação; Conhecimento          
intermediário de inglês; Disponibilidade, disciplina e organização para trabalho home office.  
Encaminhar CV para: contato@kemiocode.com.  
 
 
Empresa: ADVISIA  
Descrição: Processo Seletivo do Grupo ADVISIA. 
 
Empresa: Unipar 
Descrição:  Programa de Estágio da Unipar. 
  
 
Empresa: PontoON Energia 
Descrição: atuação na área de Energia.  
Atividades: Elaboração de Propostas Técnicas-Comerciais; Elaboração de Relatórios e          
Apresentações Internas; Elaboração de Apresentações para Parceiros e Clientes; Auxílio na           
Prospecção de Novos Clientes e no Processo de Negociação de PPAs; Auxílio na             
Organização e Atualização de Controles Internos; Auxílio na Preparação de Materiais de            
Análise de Crédito; Auxílio na Modelagem Financeira dos Projetos; Contato direto com            
sócios da empresa. 
Requisitos: Cursando Engenharia, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou        
Tecnologia da 
Informação (e áreas afins), com previsão de conclusão do curso a partir de Dez/2022;              
Pacote Office Avançado (Word, Excel e Power Point); Inglês Fluente; Proatividade e            
Vontade de Aprender; Espírito Empreendedor, com Ambição de Crescimento dentro da           
Empresa. 
Encaminhar CV para: humberto.galhardo@pontoon-e.com   (com o 
título “Vaga de Estágio – PontoON Energia”).  
 
Empresa: Liga Solidária (Organização da Sociedade Civil - OSC) 
Descrição: estágio na área Ambiental.  
Requisitos: Curso: Superior em Engenharia Ambiental (Penúltimo ano); Área de atuação:           
Sustentabilidade (econômica, social e ambiental); Excepcionalmente para esta        
oportunidade desejável candidatos: PcD - Pessoa com Deficiência. Pacote Office          
(Word, Excel avançado e PowerPoint); Internet – ferramentas de navegação Ferramentas           
para reuniões online: Teams e Zoom; Normas técnicas da ABNT (elaboração de relatórios e              
construção de textos). 
Encaminhar CV para: marlene.ferreira@ligasolidaria.org.br.  
 
Empresa: Ibotz  
Descrição: estágio na equipe de Desenvolvimento Back End (1) e na equipe de 
Desenvolvimento Front End (2).  
Requisitos (1):Muito interesse em programação de redes, servidores e construção de 
Frameworks; Principal : Python , Banco de dados (Sql), Docker e Kubermetes Desejáveis:             
Javascript (Vue , React), Rust , C++ Proatividade. 
Requisitos (2):  Muito interesse em programação, servidores e construção de 
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Frameworks; Principais: Conhecimento em Javascript e Banco de dados (SQL); Desejáveis:           
Vue.js , React, Node.js, MongoDB, Docker; Proatividade. 
Encaminhar CV para: comercial@ibotz.com.br.  
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