
Vagas de Estágio de 8 a 12 de fevereiro 
 
 
Empresa: ARC 
Descrição: Atuação na área de projetos 
Requisitos: Estudante cursando o último ano de engenharia civil que gosta de cálculos             
estruturais. 
Encaminhar CV para: rh@arc.eng.br 
 
Empresa: EGS Energy: Energy Generation & Storage 
Descrição: estágio em engenharia.  
Requisitos: estar cursando no mínimo o 5º ano, formação em engenharia na USP, ITA e               
IME; nível de inglês fluente; Pacote Office e desejável conhecimento (ou vontade de             
aprender) em software de dimensionamento de baterias. 
Atividades: Trabalho remoto; desenvolver rede de parceiros distribuidores; venda de          
equipamentos para distribuidores, EPCistas e clientes finais; interface com fornecedores e           
distribuidores, tradings, armazéns logísticos, transportadoras e escritórios de contabilidade         
para compra e venda de equipamentos; criar pipeline de projetos e fazer prescrição técnica;              
dimensionamento de sistemas off grid e híbridos; definir modelos e tecnologia de baterias             
para estocagem local; homologação de baterias junto a Anatel e conformidade técnica de             
NBR e atividades gerais (pilotar criação de website) 
Encaminhar CV para: comercial@egsenergy.com até 26/02/2021. 
 
Empresa: SETIS 
Descrição: programa de estágio 
Requisitos: estar no penúltimo ou último ano de Engenharia Elétrica ou Ciência da             
Computação; conhecimento de programação na linguagem C ou plataforma “.NET”; bom           
nível em inglês e experiência para web (desejável). 
Atividade: desenvolvimento de projetos na área de automação de meios de pagamento:            
projetos com Smart cards, software para terminais POS e Sistemas de Transferência            
Eletrônica de Fundos. 
Inscrições: s_rh@setis.com.br 
 
Empresa: INOVATEC  
Descrição: atuação em Engenharia Civil 
Requisitos: cursando a partir do 7°semestre do curso de Engenharia Civil. 
Encaminhar CV para: info@inovatecconsultores.com.br (com histórico escolar).  
 
Empresa: Uello Tecnologia 
Descrição: atuação na área Comercial 
Atividades: Gestão do funil de vendas; Análises de otimização do processo de vendas 
Estruturação de rotinas internas; Estudos Mercadológicos; Apoio em desenvolvimento da 
estratégia do time comercial.  
Requisitos: Cursando preferencialmente Engenharia ou Administração com formação 
prevista para Dez/2022.  
Inscrição: https://uello.gupy.io/jobs/671332?jobBoardSource=gupy_public_page.  
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Empresa: Global  
Requisitos: Cursando Engenharias ou Administração de empresas; Ter disponibilidade 
para realizar até 2 anos de estágio; Desejável inglês intermediário. 
Atividades: O estagiário atuará com auxílio na realização de cotações de compras de 
indiretos, gestão de pedidos e solicitações de compras no sistema SAP, gestão de registros 
de manutenção corretiva e preventiva. Contato com outras países para reportar ao time de 
compras, aquisição de produtos para a área fabril industrial. 
Encaminhar CV para:  priscila.toledo@globalempregos.com.br  (com assunto VAGA 
57698). 
 
Empresa: Grupo Energia  
Descrição: atuação na área de Energia. 
Atividades: integrar equipe especializada em processos de gestão corporativa e de 
projetos na implantação de sistemas integrados de monitoramento de projetos e obras do 
setor de energia; Monitorar o trabalho de equipes na avaliação de documentos técnicos de 
engenharia, apoiando o desenvolvimento de indicadores de desempenho e dashboards; 
Apoiar rotinas de planejamento de empreendimentos do setor de energia; Atribuições e 
responsabilidades: Desenvolver-se nas atividades profissionais em que engajar, visando 
alcançar outras posições no quadro da empresa a médio e longo prazo. 
Requisitos: Curso de  Engenharia Civil e Elétrica.  
Encaminhar CV para: alexjnunes5@gmail.com.  
 
Empresa: EGS Energy  
Descrição: atuação na elaboração e desenvolvimento de Projetos Solares e de 
Armazenamento de Energia. 
Requisitos: formação em Engenharia por: ITA, IME ou USP; inglês fluente; pacote office e 
desejável conhecimento em software.  
Encaminhar CV para: comercial@egsenergy.com (até 26/02/2021).  
 
Empresa: CarFlix  
Descrição: atuação em desenvolvimento de sistemas.  
Requisitos: Escolaridade: estar cursando a partir do 6º semestre preferencialmente em 
Engenharia da Computação. Outros cursos de engenharia são aceitos; ter conhecimento 
intermediário em alguma linguagem de programação, preferencialmente C# ou React; ter 
conhecimento básico de banco de dados. 
Encaminhar CV para: fabio@carflix.com.br.  
 
Empresa:  Honda  
Descrição: Programa de Trainee da Honda  
 
Empresa: Xcelis Group  
Descrição: Programa de Estágio 2021.  
 
Empresa: Stewart Engenharia  
Descrição: estágio para engenharia civil a partir do 6º período para 
acompanhamento de obras. 
Encaminhar CV para: rh@stewartengenharia.com.br com assunto “Vaga estágio SP”.  
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Empresa: JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento Ltda. 
Descrição: atuação em Engenharia Mecânica.  
Atividades: Interface com projetos de tubulação e componentes mecânicos; 
desenvolvimento de customizações das ferramentas de elaboração de projetos digitais; 
criação de itens de catálogos/specs e bibliotecas paramétricas.  
Encaminhar CV para: waleria@jnsecg.com.br.  
 
Empresa: BRAM (Bradesco Asset Management) 
Descrição: atuação em Environmental, Social and Governance.  
Requisitos: previsão de formatura: a partir de janeiro/2023; Cursando Administração, 
Economia, Contabilidade ou Engenharias; Excel avançado; Inglês avançado. 
Atividades: Auxiliar no desenvolvimento de relatórios ESG sob aspectos ambientais, 
sociais e de governança corporativa; Auxiliar com os questionários DJSI, ISE CDP, 
Relatório Integrado, entre outros; Auxiliar com as demandas do PRI; Auxiliar no processo 
das assembleias de acionistas (Proxy Voting).  
Encaminhar CV para: felipe.puppi@bram.bradesco.com.br  com assunto: Vaga 
de Estágio ESG.  
 
Empresa: Confidencial 
Descrição: atuação na área de Suporte à Gerência de Projetos. 
Requisitos: Cursando: Superior em Administração de Empresas, Engenharia Elétrica, 
Telecomunicações,Sistemas e/ou áreas relacionadas;  Inglês Avançado. 
Encaminhar CV para: oportunidade_recrutamento@outlook.com com declaração da 
faculdade, até 20/02/2021.  
 
Empresa: Meritor  
Descrição: atuação na área de Compras 
Requisitos: Graduação em Engenharia Mecânica, Produção ou Materiais a partir do 4° 
ano; inglês avançado e pacote Office.  
Encaminhar CV para: curriculos.saopaulo@meritor.com.  
 
Empresa: Athena Saúde  
Descrição: atuação em Relações com Investidores 
Requisitos: formação em administração,economia, engenharia ou áreas correlatas; 
domínio do pacote Office; inglês fluente; boa comunicação e raciocínio lógico.  
Encaminhar CV para:  caroline.madruga@athenasaude.com.br.  
 
Empresa: Pareto  
Requisitos: alunos com perfil analítico, digital e antenados na internet, que sejam 
protagonistas, pró-ativos e responsáveis; afinidade com estatística e números. 
Encaminhar CV para: regina@v12consulting.com.br.  
 
 
 
 
 
 
Empresa: São Carlos Empreendimentos e Participações S/A 
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Descrição: atuação na área de Investimento e Administração. Área de Tecnologia da 
Informação, atuará com infraestrutura de TI; 
Requisitos: curso Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da 
Computação e afins; formação em dezembro de 2022.  
Encaminhar CV para: telma.lantim@scsa.com.br.  
 
Empresa: Onyx Equity Management 
Descrição:  estágio na área de Análises de Investimentos. 
Requisitos: Inglês fluente; espanhol desejável; boa capacidade quantitativa e 
conhecimento do mercado financeiro são desejáveis; organização, capacidade para 
estabelecer prioridades, foco, orientação para detalhes, dinamismo, pró-atividade, 
habilidade para trabalhar sob pressão, habilidade de relacionamento e trabalho em equipe.  
Encaminhar CV para: RH@onyxem.com com assunto “Estágio”.  
 
Empresa: Monashees 
Descrição: Investment Intern 
Requisitos: Enrolled in a university program in Engineering, Economics, Computer Science,           
Physics or other related programs, with expected graduation in 2021 or 2022; Overall             
understanding of digital business-models combined with the analytical skill-set for          
data-based evaluation; Data-cruncher by nature with strong communication skills; Truly          
passionate about and familiar with tech, startups, and the VC ecosystem; Familiarity with             
Microsoft Office package; Fluent in English; Spanish is a plus; Plus: Programming skills. 
Encaminhar CV para: If you’re excited about this opportunity because you are passionate              
about technology, evaluating new trends, markets, businesses, and teams, and working with            
incredible founders, then let us hear from you. Please fill out this form             
(https://labsurvey.typeform.com/to/CY6MH4q8 ) with your information, and we will follow up          
quickly if we believe there can be a good fit. 
 
Empresa: PontoTel 
Descrição: estágio na área de planejamento 
Requisitos: cursando preferencialmente engenharia, administração, economia ou cursos        
correlatos; organização e pró-atividade; raciocínio lógico aguçado; conhecimento        
intermediário em pacote Office, especialmente em Excel; boa comunicação interpessoal e           
pensamento crítico. 
Atividades: gerir rotina trimestral de definição de metal de toda a empresa através da              
metodologia de OKR (Objective and Key Results); Montar análise de resultados           
mensalmente para reunião das áreas com diretores; construir dashboards individuais e           
departamentais para acompanhamento de OKR e apoiar levantamento e proposição de           
melhoria de processos organizacionais. 
Encaminhar CV para: bruna@pontotel.com.br 
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