
Vagas de Estágio de 22 a 26 de fevereiro 
 
 
Empresa: ARC 
Descrição: Atuação na área de gestão de riscos e inovação. 
Requisitos: Estudante cursando o penúltimo ou último ano de engenharia civil. 
Encaminhar CV para: rh@arc.eng.br. 
 
Empresa: São Carlos. 
Descrição:  Estagiário. 
Requisitos: Conhecimento em Excel. 
Encaminhar CV para: telma.lantim@scsa.com.br (com assunto:"ESTÁGIO OFFICE").  
 
Empresa: CROMAI TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA. 
Descrição: Dar suporte ao time de desenvolvimento contribuindo em atividades dos projetos da área              
de embarcados; Desenvolver software em containers para microcomputadores em C, C++ ou Python;             
Desenvolver e integrar nossos softwares aos Microcomputadores (Raspberries); Validar o software           
desenvolvido realizando análises e correções de falhas; Criação de testes em softwares e hardwares;              
Participar de pesquisas e implantações de novas tecnologias em produtos com conectividade sem fio              
com o time. Participar das montagens de novos sensores para os projetos que estiver alocado. 
Requisitos: Cursando o penúltimo/último de Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica,           
Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e Automação ou áreas           
afins. 
Inscrições: https://forms.gle/WmtE8kDAZGFeSMhe8.  
 
Empresa: Emygdio Engenharia. 
Descrição: Área de Atuação: Perícias e Projetos de Engenharia. 
Requisitos: Entre 5º e 8º Períodos da Engenharia Civil, Conhecimento de AutoCad e Office, Local:               
Paraíso - SP, Remuneração: R$ 1500,00 + Vale-transporte. 
Encaminhar CV para: emygdio@gmail.com. 
 
Empresa: Legend Capital. 
Descrição: Na posição de estágio na área de controle você irá apoiar nas demandas pertinentes da                
área, tais como: Execução de contratos de câmbio e de gestão passiva de caixa;Execução junto ao                
trader de operações definidas pela área de gestão; Checagem e controle de operações diárias; Ponto               
de contato com administradores e custodiantes envolvendo rotinas diárias e novos procedimentos;            
Elaboração de processos para automatização de processos diários. 
Requisitos: Excel avançado; Inglês avançado; Cursando ensino superior em Administração de           
Empresas, Economia, Engenharia com formação prevista para dez/22. 
Encaminhar CV para: luciana.albertassi@legendcapital.com.br.  
 
Empresa: Frontier Capital. 
Descrição: atuação na área financeira. 
Requisitos: Paixão pelo mercado financeiro, raciocínio rápido, sendo desejáveis conhecimento de           
VBA/Pyton/Webscrapping e conhecimento estatísticos e de econometria. 
Encaminhar CV para: contato@frontiercap.com.br. 
 
Empresa: Comtex ind e com impor e export Ltda. 
Descrição: objetivo da função: apoiar a área comercial no desenvolvimento de propostas técnicas,             
comerciais e planilhas financeiras para projetos de sistemas de visualização em Centros de             
Comando e Controle. 
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Atividades: auxiliar no desenvolvimento de proposta técnica/comercial para apresentação da solução           
ao cliente; auxiliar no desenvolvimento de planilha financeira do projeto; auxiliar no desenvolvimento             
de MD - Memorial Descritivo do projeto; elaborar diagramas técnicos, sob orientação de engenheiro,              
objetivando a apresentação esquemática/topológica da solução; aprender e auxiliar na análise de            
sistemas, por meio de estudo da melhor integração de acordo com a demanda do cliente visando a                 
definição da lista de materiais, softwares e serviços do projeto e registro de oportunidade com               
fornecedores e solicitações de orçamentos; 
Requisitos: Cursando Engenharia Elétrica / Telecomunicações / Eletrônica / Computação. 
Encaminhar CV para: marilene.fialho@comtex.com.br. 
 
Empresa: Shopper. 
Descrição: estagiário. 
Requisitos: É necessário estar cursando ensino superior; Excel Avançado; Detalhista; Processos           
minuciosos serão de responsabilidade da vaga; Responsável lidará com atividades que impactam            
diretamente o funcionamento da empresa. 
Inscrições: https://shopper.gupy.io/jobs/660864. 
 
Empresa: Julius Baer Family Office. 
Descrição: O Estagiário atuará na área de Estratégia de Investimentos na equipe de Gestão de               
Crédito e Equities. Dentre as atividades, destacam-se: criação, automação e manutenção de            
controles internos sobre ativos sob gestão em fundos e carteiras administradas; preparar material             
para reuniões internas e comitês; suporte ao processo de formalização e cadastro interno de novos               
ativos e suporte ao monitoramento de risco de ativos. 
Requisitos: Cursando Economia, Administração, Engenharia, Ciência da Computação ou cursos          
relacionados; Formação prevista para Julho/2022 ou posterior; Domínio do pacote Office,           
principalmente Excel; Ter bom conhecimento de programação; Inglês Intermediário; Possuir          
interesse por finanças corporativas e perfil analítico; Desejável conhecimento em contabilidade e            
análise de balanços. 
Encaminhar CV para: recrutamento@jbfo.com (com assunto: Oportunidade Estágio Investimentos –          
Crédito). 
 
Empresa: Legacy Capital. 
Descrição: Auxiliar no acompanhamento macro da economia brasileira e internacional, com foco no             
suporte às áreas de gestão de investimento, através de: estudo dos fatores determinantes da inflação               
de curto e médio prazo; análise e projeção indicadores de atividade econômica; elaboração de              
apresentações para reuniões periódicas da área e participação na discussão de cenário conjuntural. 
Requisitos: Economista ou Engenheiro; formatura em dez/22 ou após; inglês avançado; CR ≥ 7,5              
(Nota Global) e disponibilidade para trabalho presencial diário.  
Encaminhar CV para: e-mail rhmacro@legacycapital.com.br (encaminhar o Currículo Escolar         
Também). 
 
Empresa: Gestora de fundos com foco em investimentos alternativos, possui atualmente R$5 bilhões             
em ativos sob gestão e mandato de investimento de longo prazo. 
Descrição: Acompanhamento de mercado e levantamento de dados; modelagem         
econômico-financeira; análise de potenciais oportunidades com a preparação de relatórios para o            
comitê de investimentos; acompanhamento dos ativos investidos pelos fundos e elaboração de            
relatórios para investidores. 
Requisitos: Cursando Administração, Economia ou Engenharia; inglês fluente; conhecimentos         
básicos de modelagem financeira é diferencial; boa comunicação; capacidade analítica e           
proatividade. 
Encaminhar CV para: juliariela@pagepersonnel.com.br (ou inscrever-se em       
https://www.pagepersonnel.com.br/job-detail/ref/185765) 
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Empresa: Vita Investimentos. 
Descrição: Automação de processos/melhorias nos sistemas proprietários; desenvolvimento/        
manutenção de sistema de risco e modelagem de carteira de investimento e análise quantitativa de               
performance de gestores e fundos de investimento. 
Requisitos: Cursando graduação em computação ou afins, conclusão dezembro de 2022;           
conhecimento básico de Python e bancos de dados em MySql e conhecimento em desenvolvimento              
de um sistema de softwares é um diferencial. 
Encaminhar CV para: karina.santos@vitainvestimentos.com 
 
Empresa: Roland Berger 
Descrição: A Roland Berger Brasil está com as inscrições abertas para o processo seletivo de Intern                
e Business Analyst, buscando candidatos que se identifiquem com os valores de empatia, excelência              
e empreendedorismo e que desejem desafios constantes e crescimento acelerado de carreira. Para             
conhecer de perto a Roland Berger, convidamos você a participar do webinar institucional e              
treinamento de case solving para a Poli-USP, que será realizado no dia 10/03 às 17h via plataforma                 
online. Nele, será explicado o funcionamento do processo seletivo, além de detalhar como é a               
carreira na Roland Berger e como é a vida na maior consultoria estratégica de origem europeia. Esse                 
ano, o processo de recrutamento será realizado integralmente de forma virtual. 
Atividades: análises estratégicas, financeiras e de mercado, construção de storylines e participação            
em discussões com alto nível de exposição e aprendizado. 
Horas de estágio: a combinar e flexível. 
Requisitos: Não é necessária experiência profissional prévia. 
Inscreva-se em: https://pt.surveymonkey.com/r/RB_Poli21 
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