
Vagas de 22  a 25 de março de 2021

Empresa: SpeedJob

Descrição: Estágio em Mercado de Capitais.

Requisitos: Pré-Requisitos - Cursando de Manhã Administração, Economia,

Engenharia ou cursos relacionados a Ciências Exatas (ter pelo menos 1,5 / 2 anos

até se formar); Bons conhecimento de excel e Power BI;Possua conhecimentos

básicos do mercado de capitais e produtos financeiros através de cursos ou

certificações como o CPA10.

Encaminhar CV para: vagas@speedjob.com.br (com o assunto "Estágio - MF").

Empresa: O-trek

Descrição: Estágio em Startup da Saúde

Requisitos: Ter computador com excel, internet, e vontade de participar de uma

startup no seu início.

Encaminhar CV para: (11) 986846127.

Empresa: EP/Poli Recicla

Descrição: Auxiliar na criação de diagnósticos relacionados à Gestão de Produtos

Químicos da Escola Politécnica, com a dimensão do problema atual e prognósticos

de melhorias exequíveis; Organizar preenchimento de planilha de entrada e saída

de Produtos Químicos Controlados pelos órgãos de Fiscalização, tanto no âmbito

Federal (Polícia Federal e Exército), como no âmbito Estadual (Polícia Civil); Gerar

relatórios mensais (Polícia Federal) ou trimestrais (Exército e Polícia Civil), através

das planilhas; Auxiliar na renovação das licenças e alvarás para uso, comércio e

transporte dos produtos controlados nos órgãos fiscalizadores supracitados;

Participar do processo de gestão e destinação de resíduos químicos por empresa

terceirizada; Gerenciar e elaborar as redes sociais do Poli Recicla; Criar vídeos

educativos relacionados ao tema; Elaboração de relatório anual; Considerando a

pandemia do vírus Covid-19, o estágio será realizado a distância enquanto as

atividades presenciais na Escola Politécnica estiverem suspensas, a fim de evitar

contágio e propagação do vírus. Toda assistência será realizada de forma remota.

Requisitos: Interesse na área laboratorial e Conhecimentos em Excel.

Encaminhar CV para: marinho.camila@usp.br.
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Empresa: Novartis

Descrição: Se você tem uma mente curiosa, gosta de aprender e resolver

problemas utilizando números, essa é uma excelente oportunidade de entrar numa

área de Digital, com diversos profissionais do mercado de saúde, startups e outras

empresas de tecnologias, além de trabalhar em uma das maiores empresas

farmacêuticas do mundo. Entre para o ecossistema de HealthTech na farmacêutica

mais pioneira da área!

Requisitos: Curso de exatas.

Inscrições: https://lnkd.in/dyiDZm8

Empresa: SOTASERVICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Descrição: Auxiliar e elaborar projetos de aterramentos em subestações de energia

elétrica, usinas, linhas de transmissão. Desenvolver cálculos, estudos,

levantamentos técnicos e projetos As Built.

Requisitos: Cursando Engenharia Elétrica; Pacote Office; Autocad 2D;  Necessário

residir em São Paulo ou região.

Encaminhar CV para: sotaservice.engenharia@gmail.com.

Empresa: Angoera Sistemas Eletrônicos

Descrição: Desenvolvimento de firmware para sistemas embarcados.

Requisitos: Formação em andamento nos cursos de Engenharia ou Tecnólogo em

Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, Computação e correlatas; Conhecimento em

eletrônica analógica, sistemas digitais e microcontroladores PIC e ARM;

Conhecimento em programação de firmware para sistemas com periféricos A/D,

TIMER, SPI, I2C, UART e outros; Conhecimento em linguagem C; - Conhecimento

em elaboração de algoritmos.

Encaminhar CV para: rodrigo@angoera.com.br.

Empresa: Galapagos Capital

Descrição: Oportunidade de estágio para área de estruturação de produtos líquidos

e ilíquidos do mercado financeiro.

Requisitos: Necessário conhecimento em excel avançado e VBA. Desejável

conhecimento em programação (Python/ R).

https://lnkd.in/dyiDZm8
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Encaminhar CV para: rh@glpgcapital.com ( com uma breve redação do por que

você gostaria de fazer parte do time da Galapagos Capital).

Empresa: Active Equities

Descrição: Atualmente, estamos recrutando um estagiário para fazer parte da

equipe de ActiveEquities. O departamento de Active Equities investe em empresas

públicas e privadas de diversos setores em mercados desenvolvidos e emergentes.

Nós gerimos portfólios long/short e market-neutral, construídos através de análises

fundamentalistas de longo prazo e alinhados a estratégia de hedging que visa

minimizar a influência de riscos e fatores externos indesejados. O resultado é uma

carteira com exposição intencional apenas a ideias e visões decorrentes da análise

fundamentalista realizada sobre cada ativo que compõe nosso portfolio. O estagiário

apoiará todos os grupos de Active Equities: Fundamental Equities Asia (FEA),

Relationship Investments (RI), Direct Equity Investments Latin America (DEILA),

Active Fundamental Equities (AFE), Thematic Investments (TI), and Sustainable

Investing (SI).

Requisitos: Graduação prevista entre o período de Dezembro de 2022 à Julho de

2023; Alunos de cursos de Exatas, negócios, matemática, engenharia, ou áreas

afins; Sólido conhecimento técnico, incluíndo Pyton, VBA e SQL; Proficiência em

Microsoft Office (ex. Excel, PowerPoint); Experiência na industria financeira,

incluindo estágios, será considerado um diferencial; Alto nível de desempenho

acadêmico e curiosidade intelectual; Certificações CFA ou FRM em andamento,

será considerado um diferencial; Foco em detalhes e precisão durante reuniões,

saber gerenciar prazos e trabalhar bem sob pressão; Sólidas habilidades de

comunicação verbal e escrita (em Inglês e Português); O candidato deve

demonstrar compromisso com nossos Guiding Principles (Integridade, Parceria e

Alto Desempenho).

Inscrições: https://smrtr.io/54sC9 (Para se candidatar, por favor inclua carta de

apresentação, currículo e histórico escolar. Prazo final para inscrição: 11:59 pm

(EST) do dia 31 de março de 2021)
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Empresa: Ambev

Descrição: Nosso objetivo é desenvolver todos os estagiários para se tornarem a

futura liderança da Ambev. Por isso incentivamos a troca, aprendizado contínuo e

muito trabalho em equipe. Cada estagiário da Ambev tem oportunidade de participar

de uma trilha de desenvolvimento, ser dono de um grande projeto, ter mentoria com

a liderança e se conectar com todos os estags/áreas de todo o Brasil.

Requisitos: Estar nos dois últimos anos de graduação, formação de dez/2021 a

dez/2023, ser curioso e buscar novos aprendizados, ser inclusivo, o cargo não exige

conhecimento técnico prévio ou experiência anterior, não é pré-requisito ter

conhecimento da língua inglesa.

Inscrições: https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/estagio/ (Até 12

de Abril pelo site).

Empresa: CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda.

Descrição: 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.

Requisitos: Cursando Engenharia Ambiental.

Encaminhar CV para: recrutamento@cpeanet.com.
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