
Vagas de estágio de 01 a 05 de março de 2021  
 
Empresa: Montblanc Securitizadora De Crédito - Sa 
Descrição: Suporte na Análise de novos investimentos em ativos estressados; 
Monitoramento do Portfólio de investimentos; Auxiliar o time sênior em todo 
processo de investimento em NPLs, nos casos de reestruturação de empresas. 
Requisitos: Cursando graduação em Administração, Economia, Direito ou 
Engenharia. 
Encaminhar CV para: gtaucei@chimeracapital.com.br.  
 
Empresa: Opersan Resíduos Industriais S.A  
Descrição: Dar suporte a área de Desenvolvimento de Negócios Onsite da interface            
com portais de Licitação, elaboração de relatórios de apresentação de fechamento           
dos resultados e KPI´s da área, melhorias de processo, mapeamento e análise de             
cenários, mercados e concorrentes garantindo a veracidade das informações         
fornecidas e o cumprimento dos prazos estabelecidos pela empresa. 
Requisitos: Superior cursando em Engenharia Química ou Ambiental. 
Encaminhar CV para: ana.araujo@opersan.com.br.  
 
Empresa: GE Renewable Energy 
Descrição: Participação em reuniões de acompanhamento de produção dos 
fornecedores, reuniões de projetos, reuniões globais de planejamento de longo 
prazo (Demand & Supply Planning), entre outras; Elaboração de relatórios de 
produção em formato “Line of Balance”; Consolidação de reports globais e 
elaboração de cenários regionais para curto, médio e longo prazo; Elaboração de 
cronogramas para novas oportunidades; Identificação de riscos e oportunidades 
para os projetos; Elaboração e atualização de KPIs e apresentações da área; 
Identificar oportunidades de melhorias, desenvolver e implementar a solução. 
Requisitos: Cursando Administração, Logística, Economia ou Engenharias com 
previsão de formação a partir de Dez/2022 ou posterior  - Inglês intermediário;  - 
Pacote office intermediário.  
Inscrições: 
https://jobs.gecareers.com/renewableenergy/global/en/brazil-interns?utm_source=w
hatsappposter&utm_medium=onshore&utm_campaign=brazilinterns.  
 
Empresa: O3 Capital 
Descrição: Buscamos um estagiário disposto a aprender e se desenvolver na área 
de Back Office. Mais do que apenas cuidar de suas tarefas, queremos alguém que 
encare o negócio como potencialmente seu. Valorizamos a proatividade e 
comprometimento mais do que experiências passadas.  
Requisitos: Cursando 3º ou 4º ano dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Economia, Ciência da Computação ou Engenharia; Pacote Office 
avançado (Excel com programação em VBA); Inglês avançado; Desejável 
conhecimento de mercado financeiro.  
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Encaminhar CV para: genteegestao@peninsulapart.com.br com vídeo de 
apresentação pessoal (até  3min).  
 
Empresa: Red Ventures 
Descrição: Integrar um ou mais de nossos negócios com autonomia sobre seu 
trabalho, participando desde a concepção até a implementação de novos produtos, 
serviços e estratégias; Tomar decisões relacionadas à estratégia, marketing digital, 
operações, finanças e diversas outras áreas com base em análises fundamentadas; 
Trabalhar em formato de metodologia ágil integrando um time multidisciplinar de 
desenvolvedores e designers pra criar soluções inovadoras. 
Requisitos: Procuramos candidatos das áreas de Engenharia, Administração,        
Economia, Física, Estatística ou áreas afins com formatura prevista até 2022 para            
vagas de estágio; Pessoas inovadoras e criativas, com perfil analítico, confortáveis           
em trabalhar em ambientes dinâmicos e capazes de interagir diariamente com times            
multidisciplinares; Inglês avançado - prova estilo GMAT (1ª etada do processo           
seletivo) toda em inglês e possibilidade de trabalhar com times internacionais. 
Inscrições: https://bit.ly/2NqidK5.  
 
 
Empresa: Deloitte Strategy & Business Design  
Descrição: Deseja apoiar organizações a tomarem decisões assertivas e 
inspiradoras que proporcionem crescimento em um mundo dinâmico e em 
disruptura? Faça parte do time de Consultoria Estratégica em 2021 e comece a sua 
carreira em uma das empresas reconhecidas pela Universum como uma das mais 
atrativas do mundo para jovens profissionais. 
Requisitos: Curiosidade, disponibilidade para receber feedbacks, responsabilidade, 
empreendedorismo, proatividade e disponibilidade para cumprir ao menos 1 ano de 
estágio.  
Inscrições: 
https://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/ODE0NzQ2-processo-seletivo-estagiario-
de-estrategia/eec75231-54ff-4472-bd65-6fb099952900/?source=REFERRAL  
 
 
Empresa:  Guardian Gestora 
Descrição: Programa de Estágio.  
Requisitos: Conclusão de curso a partir de: 2022; Bom desempenho acadêmico; 
Conhecimentos avançados do pacote office ; Conhecimento avançado de inglês; 
Estar cursando: Economia, Engenharia ou Administração. 
Encaminhar CV para: tcs@guardian-asset.com.  
 
 
Empresa: Kilimanjaro Capital  
Descrição: Estágio em Search Fund.  
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Requisitos: Alunos cursando Engenharias, Administração, Economia ou 
Contabilidade em instituições de primeira linha, com bom desempenho acadêmico e 
formatura a partir de Dezembro de 2022; Capacidade analítica elevada, raciocínio 
lógico e velocidade de aprendizado; Perfil comprometido, disciplinado e esforçado, 
com vontade de aprender e se desenvolver; Empolgado com a Oportunidade de 
Carreira abaixo e com desejo de ser efetivado e permanecer no time por anos; 
Inglês fluente ou avançado; Fluência no Pacote Office (Excel, Power Point, Word).  
Encaminhar CV para:  artur@kilimanjarocapital.com.br.  
 
Empresa: Warren Brasil 
Descrição: Fará parte da sua rotina apoiar o time em processos de assessoria em 
M&A (fusões e aquisições), atuando tanto na prospecção de novos negócios, 
quanto na execução de processos em andamento. 
 
 
Requisitos: Cursando ensino superior em Economia, Administração ou Engenharia; 
A pessoa estagiará deverá ser organizada, ter atenção aos detalhes, além de 
conhecimentos/interesse na área de finanças corporativas.   Será considerado um 
diferencial:  Conhecimento de metodologias de avaliação de empresas (FCD, 
Múltiplos de mercado e de transações, etc); Inglês avançado.  
Inscrições: https://warrenbrasil.gupy.io/jobs/713942.  
 
Empresa: Sólido Engenharia Ltda. 
Descrição: Estágio em Engenharia Naval.  
Requisitos: Cursando a partir do 3º ano de engenharia naval - Sólidas noções de 
estática de estruturas, desenho técnico e modelagem 3D;  Ótima comunicação 
escrita em português e inglês, espanhol desejável; Bons conhecimentos de pacote 
office (especialmente Word e Excel); Conhecimentos em programação (Macro/VBA, 
Python, Matlab, etc.). 
Encaminhar CV para: fernando@solido.com.br ( com título “ Estágio 2021).  
 
Empresa: Belge Consultoria 
Descrição: Estágio em consultoria focada em supply chain, planejamento industrial, 
logístico, somos referência em simulação, otimização e analytics. 
Requisitos: Cursando 4º ou 5º ano em Engenharia de Produção, Naval ou 
Mecatrônica; Inglês avançado, bons conhecimentos de Office; desejável 
familiaridade com programação, PO, Espanhol. 
Encaminhar CV para: dgutierres@belge.com.br.  
 
Empresa: FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS. 
Descrição: Asset em São Paulo contrata estudantes do penúltimo/último ano de 
graduação (Engenharia, Matemática, Física, Ciência da Computação ou afins). 
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Requisitos: Capacidade analítica, programador (python, vba, sql);  Modelagem 
Quantitativa / Estatística;  Não é necessário conhecimento prévio do Mercado 
Financeiro. 
Encaminhar CV para: rsucupira@factinvest.com.br.  
 
 
Empresa: VCM Gestão de Capital Ltda 
Descrição: trabalhamos com operações estruturadas de crédito e ativos em          
situação especial. Para as operações em situação normal, identificamos         
oportunidades, estruturamos operações e acompanhamos seu desenvolvimento. Já        
com relação aos ativos especiais, realizamos a identificação, análise, reestruturação          
e recuperação em diversos segmentos do mercado. 
Requisitos: Formação, preferencialmente em Administração, Economia e/ou       
Engenharia; Proficiência em inglês; Bom conhecimento do Excel e PowerPoint;          
Perfil proativo, iniciativa e bom relacionamento interpessoal.  
Encaminhar CV para: isadora.ferreira@veritascapital.com.br.  
 
Empresa: Dahua Technology 
Descrição: Programa de Estágio Dahua. 
 
 
Empresa: Epistemic 
Descrição: Somos uma empresa inovadora na área de gestão de tratamentos           
médicos. Nosso produto Epistemic App registra o histórico de pacientes com           
epilepsia. Temos uma versão para Android lançada na Google Play, que deve ser             
aprimorada de acordo com os feedbacks dos pacientes.  
Requisitos: Conhecimento nas linguagens JavaScript, python, HTML, CSS        
Diferencial: conhecimento em React, React Native, Amazon Web Wervices.  
Encaminhar CV para: vagas@epistemic.com.br.  
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