
Vagas estágio 01 a 05 de fevereiro de 2021 
 
 
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: Athena Saúde 
Descrição: Acompanhamento das principais movimentações de mercado e concorrentes;         
Apoio na elaboração de relatório, apresentações e demais materiais para investidores e            
analistas; Administrar e atualizar o sistema de gerenciamento de base de clientes (CRM).  
Requisitos: Formação em administração, economia, engenharia ou áreas correlatas;         
Domínio do pacote Office; Inglês fluente; Boa comunicação e raciocínio analítico. 
Inscrições: 
https://abfrem-prd-portal.totvscloud.com.br:8081/RM/Rhu-BancoTalentos/#/RM/Rhu-BancoT
alentos/home. 
 
Empresa: Cyrela  
Descrição: Programa de Estágios em Obras 2021.  
 
Empresa: Diálogo Logística Inteligente 
Descrição: Acompanhar relatório de indicadores; Estar em contato com os clientes a fim de              
entender suas necessidades; Identificar gaps e trazer insights para a área. 
Requisitos: Estar cursando Administração, Logística, Economia ou Engenharia — de          
preferência a partir do 3º ano. Possuir habilidade com Excel. 
Inscrições: https://queroserdialogo.gupy.io/jobs/635896  
 
Empresa: Lakewood Investment Management 
Descrição 1 : estágio em Programação - Risco e Controle. 
Requisitos: Noções básicas de Phython; noções de programação com banco de dados;  
raciocínio lógico avançado; formação a partir de desembro de 2021. 
Descrição 2: estágio em Middle de wealth management.  
Requisitos: Proativo; organizado e detalhista; trabalho em equipe; comunicativo; interesse          
em estudar temas e produtos do mercado financeiro; excel avançado; inglês fluente;            
graduado em engenharia, economia ou administração; formação a partir de 2021.  
Encaminhar CV para: rh@Ikwd.com.br. 
 
Empresa: Luan Investimentos 
Descrição: Acompanhar e auxiliar na elaboração das demonstrações financeiras: DRE,          
Balanço Patrimonial e Fluxo de caixa das SPEs; Elaborar os relatórios mensais para             
investidores a partir das demonstrações contábeis; Planejar e acompanhar orçamento de           
obras dos empreendimentos imobiliários; Analisar novas oportunidades e potenciais         
parcerias para novos projetos; Acompanhar estruturação de operações financeiras junto aos           
bancos: securitização, empréstimos de curto e longo prazo, antecipação de recebíveis. 
Requisitos: Conhecimentos avançados de pacote office; Inglês fluente. 
Encaminhar CV para: fabio@luanadm.com.br. 
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Empresa: M&A 
Descrição: Atuação em todos as etapas de um processo de M&A; Elaboração e             
acompanhamento de modelos financeiros - Valuation; Análises de mercado e pesquisas           
setoriais, incluindo apresentações a investidores; Elaboração de apresentações (pitch,         
kick-off, info memo, etc) para suporte durante as reuniões com potenciais investidores /             
clientes. 
Requisitos: Cursando Economia, Administração ou Engenharia com formação esperada         
para dez/21 ou jun/22; Pacote Office avançado; Sólidos conhecimentos de Finanças           
Corporativas e métodos de Valuation (DCF e múltiplos); Inglês fluente. 
Encaminhar CV para: samanta.silva@modal.com.br, até 20/02, com o assunto Estágio –           
M&A. 
 
Empresa: Norte Asset Management 
Descrição: Manutenção e desenvolvimento de sistemas em python (Django); Auxiliar na           
coleta e organização de dados através de crawlers e bots; Auxiliar com construção de              
scripts e queries para análise de dados; Manter organizado e documentado o ambiente             
desenvolvimento. 
Requisitos: Cursando Ciência de dados e/ou similares; Interesse em aprender linguagem           
Python; Interesse em análise, estruturação de dados e construção de relatórios e            
dashboards Familiaridade com Excel. 
Encaminhar CV para: rafael.bianchi@norteasset.com.br. 
 
Empresa: Oria 
Descrição: estágio Private Equity.  
Requisitos: MS Excel e Powerpoint Avançado; Inglês- habilidade de comunicação escrita e            
falada; Cursando 5° semestre em Administração, Economia ou áreas correlatas. 
Encaminhar CV para: ana@oriacapital.com.br (até 12/02/2021).  
 
Empresa: Setec Consulting Group 
Descrição: O candidato atuará em projetos de consultoria das áreas de Seis Sigma,             
Gestão Empresarial, Agilidade, Produtividade e Qualidade. Além de grande oportunidade de           
aprendizado, há boa perspectiva de efetivação ao final do estágio. 
Requisitos: Cursando Engenharia de Produção ou Mecânica, com formação prevista para           
Dezembro de 2022. 
Encaminhar CV para: curriculum@setecnet.com.br. 
 
Empresa: Track & Field  
Descrição 1: estágio em varejo.  
Requisitos: Cursando a partir do penúltimo ano de: Administração ou Engenharia; Inglês            
Básico e Pacote Office.  
Descrição 2: estágio em Inteligência de Mercado 
Requisitos: Cursando a partir do penúltimo ano de: Engenharia ou Administração;  
Inglês Básico; Pacote Office - Avançado. 
Inscrições: https://programadeestagiotrack.pandape.com.br/. 
Descrição 3: estágio em Engenharia da Produção.  
Requisitos: Cursando a partir do penúltimo ano de Engenharia da Produção; Pacote Office             
- Avançado.  
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Inscrições: https://programadeestagiotrack.pandape.com.br/. 
 
Empresa: We Capital 
Descrição: Conciliação diária de posições e rentabilidades dos investimentos; Participação          
em projetos de melhoria estrutural da operação. 
Requisitos: Raciocínio lógico; Fit cultural com a empresa; Formação entre junho e            
dezembro/2023. 
Inscrições: bit.ly/wecapital 
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