
Vagas de Estágio – 26 a 30 de abril de 2021
Título: Estágio na Galapagos Asset Management

Descrição: O estagiário fará parte do time de estruturação de produtos de
créditos da Galapagos Capital Asset Management.

Empresa: Galapagos Capital 

Requisitos: Estudante do 5° semestre para cima. Microsoft excel e power
point. Enviar um texto explicando a razão para se candidatar a vaga.

Inscrição: rh@glpgcapital.com

Título: Vaga de Estágio – Finanças e Desenvolvimento Web 

Descrição: Estágio  em  empresa  de  gestão  de  investimento  na  área  de
desenvolvimento e soluções. Atividades: >> Desenvolvimento e estruturação
de sistemas Web >> Otimização de rotinas e processos >> Interação direta
com todas as áreas da empresa.

Empresa: Loyall Capital Partners

Requisitos:  Experiência  em  desenvolvimento  de  software/programação  e
banco  de  dados  >>  Interesse  pelo  mercado  financeiro  e  economia
(conhecimentos  prévios  desejáveis,  mas  não  exigidos)  >>   Organização  e
disciplina >> Autonomia, raciocínio lógico e espírito empreendedor;

Inscrição: contato@loyall.com.br

Título: Vaga de Estágio Gestão

Descrição: >> Estágio em empresa de gestão de investimentos • Atividades:
>> Automação e otimização de rotinas e processos >> Interação direta com
todas as áreas da empresa >> Elaboração de sistemas e modelos para análise
financeira >> Participação em reuniões , conferências e eventos setoriais e de
empresas  >>  Elaboração  de  materiais  para  reuniões  de  comitê  de
investimentos

Empresa: Loyall Capital Partners

Requisitos: •  Diferenciais:  >  Conhecimento  de  matemática  financeira  e
economia  (conhecimentos  prévios  desejáveis,  mas  não  exigidos);   >
Conhecimento em programação;  > Organização e disciplina;  > Autonomia,
raciocínio lógico e espírito empreendedor;

Inscrição: contato@loyall.com.br

Título: Estágio com Desenvolvimento de Sistema Embarcado

Descrição: Estamos em busca de um aluno em formação para se juntar ao
desenvolvimento de  um novo produto para Sistema de Testes  e  Validação.
Áreas de estudo em Modelagem, Controle, Robótica e Desenvolvimento em
C/C++

Empresa: MCBTI



Requisitos: -  Cursando  Engenharia  Mecatrônica,  Controle  e  Automação,
Elétrica ou Computação - Conhecimento em linguagem de programação C/C+
+ - Conhecimento em MATLAB e Simulink é um diferencial - Conhecimentos
em sistemas embarcados, plataforma Raspberry Pi e Linux é um diferencial -
Domínio de leitura técnica em inglês.

Inscrição: e-mail para  rodrigo.botelho@mcbti.com.br com título "Vaga
Estágio HIL"

Título: Estágio em Desenvolvimento Web

Descrição: >> Estágio em empresa de gestão de investimentos  • Atividades
>> Automação e otimização de rotinas e processos >> Interação direta com
todas as áreas da empresa >> Elaboração de sistemas e modelos para análise
financeira >> Participação em reuniões , conferências e eventos setoriais e de
empresas  >>  Elaboração  de  materiais  para  reuniões  de  comitê  de
investimentos

Empresa: Ana Health

Requisitos: -  Experiência  em  Javascript  (React  e  Node)  -  Facilidade  e
interesse em aprender novas tecnologias - Boa comunicação em equipe.

Inscrição:  https://www.notion.so/anahealthapp/Est-gio-em-Desenvolvimento-
Web-3e183adcdb774ea18edee2616499d986

Título: Estagiário(a) de Engenharia Civil

Descrição: para obra de ampliação/reforma de shopping center. 
O  LigaJobs  está  assessorando  com  exclusividade  uma  empresa  de
gerenciamento de obras e projetos na busca por Estagiário(a) de Engenharia
Civil.  
Atividades:  Levantamentos  quantitativos  -  Conferência  de  orçamentos-
Acompanhamento da execução de obra - Condições de contratação: Contrato
de  estágio  -  Bolsa  auxílio  de  R$  1.800,00  Local  de  trabalho:  Barueri/SP  -
presencial

Empresa: LigaJobs

Requisitos: -  Cursando  do  7º  ao  9º  semestre  de  Engenharia  Civil  -
Interesse  /  habilidade  para  trabalhar  com  levantamentos  quantitativos  e
orçamentos - Experiência anterior em acompanhamento da execução de obras
será considerada um diferencial

Inscrição: pelo link: https://cutt.ly/Avc4MM1

Título: Estágio | Engenharia Cívil

Descrição: Criar  requisição  de  materiais;  realizar  o  preenchimento  de
planilhas;  Realizar  a  conferência  de  serviços  em obra;  Realizar  check-list;
Controlar  os  projetos  e  medições;  Realizar  o  replanejamento  e
acompanhamento das atividades técnicas na execução dos serviços da obra;
Acompanhar o cronograma físico e financeiro da obra; Elaborar apresentações
institucional e sobre os projetos.

https://cutt.ly/Avc4MM1
https://www.notion.so/anahealthapp/Est-gio-em-Desenvolvimento-Web-3e183adcdb774ea18edee2616499d986
https://www.notion.so/anahealthapp/Est-gio-em-Desenvolvimento-Web-3e183adcdb774ea18edee2616499d986


Empresa: Lyon Capital Partners

Requisitos: -  Estudante  de  Engenharia  Civil   -  Vontade  de  aprender  e
crescer;  -  Dedicação  e  comprometimento;  -  Boa  comunicação  e  relação
interpessoal; - Trabalhar bem em equipe - Inglês - Excel  - PPT

Inscrição: Enviar e-mail para rh@lyoncapital.com.br

Título: Vaga de estágio - Empresa de Perícia e Projetos de Engenharia Civil

Descrição: Recrutando estagiário entre o 5º e 8º período, para auxiliar na
elaboração de laudos e acompanhamento de vistorias e visitas 

Empresa: Emygdio Engenharia

Requisitos: Estágio em Engenharia Civil, Estar entre o 5o e 8o período do
curso, AutoCad, Office. Conhecimento em software de projeto será vantajoso. 

Inscrição: CV para emygdio@gmail.com

Título: Vaga de estágio 

Descrição: Alunos de Engenharia de Produção que queiram trabalhar com
área de logística e distribuição de produtos impressos em território nacional. 

Empresa: Associação Quatro Cinco Um

Requisitos: Comprometido, pró-atividade, boa comunicação oral e escrita, e
conhecimento de pacote Office. Diferencial: interesse por livros e leitura.

Inscrição: Contato  por  email  informando  no  campo  ASSUNTO:  Vaga  de
estágio + nome do candidato

Título: Estágio em engenharia de produção e civil 

Descrição: Vaga 01
- planejamento e gerenciamento da entrega;
- elaboração e gerenciamento de cronograma de atividades de projeto;
- análises de custos e de risco;
- comunicações entre áreas;
- elaboração de índices de desempenho e performance de contratos;
- gerenciamento de recursos;
- integração de projetos; 
- metodologias e processos; 
- desenvolvimento e melhoria de processos; 
- definição de métricas, entre outras atividades.
Vaga 02
-  elaboração  de  projetos  básicos  e  executivos  (pontes,  viadutos,  portos,
rodovias, galpões, edificações etc.)

Empresa: 4S Engenharia

Requisitos: - Conhecimento pacote office

Inscrição: Enviar e-mail para: rafael.silva@4sengenharia.com



Título: Estágio Equity Research

Descrição: O estagiário integrará a equipe de gestão de análise de ações e
auxiliará no processo de investimento em ações,
tanto no Brasil quanto no exterior, fundamentadas em dados macro e micro
econômicos

Empresa: Canvas Capital

Requisitos: Formatura a partir de dezembro de 2021
Inglês fluente
Domínio do pacote office
Comprometimento e proatividade na resolução de problemas
Conhecimento  em  contabilidade,  finanças  e  mercado  de  capitais  será
considerado um diferencial

Inscrição: Interessados  devem enviar  email  com assunto “Estágio  Equity
Research” para cv@canvascapital.com.br

Título: Internship – Multimercado and Fixed Income Investment Team

Descrição: Support Management: The intern will look daily into the fund’s
positions, subscriptions and redemptions and will inform to PMs if any action
should be taken, which include rebalancing assets, cash accommodation and
breaches on by-laws or regulation limits;
FX Hedging: The intern will track currency moves, FX derivatives, NAV and
capital flows of our international strategies, informing PMs the actions needed
to maintain an efficient hedging process. 
Post Trade workflow: The intern will work closely with our middle office team,
counterparties and brokers to ensure  settlement of all trades and sync our
internal controls with third party reports. 
Support  Investment  Analysis:  The  intern  will  assist  analyzing  and  trading
assets for our macro, fixed income and structured credit strategies. The intern
will also help create and update financial models, which includes gathering
data from vendors  and competitors,  plotting charts,  creating and updating
presentations for committees.

Empresa: Franklin Templeton Investimentos Brasil

Requisitos: Undergraduate student with graduation expected in Dec2022
(Business, Economics, Mathematics or Statistics preferred) 
Availability for 20 hours per week
Proficiency in MS Office applications (Excel, PowerPoint)
Fluent knowledge of the English language
Programing languages and financial certificates are desired.

Inscrição: Please send your curriculum vitae to 
renato.pascon@franklintempleton.com The deadline for applications is May 
12nd 2021

Título: Estágio - Mesa de Operações

Descrição: - Executar rotinas de abertura/fechamento dos mercados



- Auxiliar no desenvolvimento de Relatórios
- Atuar como "ponta de mesa"
- Desenvolver soluções para otimização da mesa
- Monitoramento de mercado

Empresa: Renascença DTVM

Requisitos: Inglês – Avançado Pacote Office – Avançado Programação: VBA
Phyton 

Inscrição: Encaminhar CV para: rodolfo.rosina@dtvm.com.br 

Título: Estágio - Equity Research

Descrição: A  Fourth  Sail  Capital  é  uma  gestora  de  ativos  focada  em
oportunidades de investimentos em toda a América Latina. O fundo principal
possui  um  track-record  diferenciado  construído  nos  últimos  7  anos.
Empregamos  uma  abordagem  de  investimento  rigorosa  através  de  uma
análise  bottom-up  e  fundamentalista,  combinada  com  o  acompanhamento
detalhado da macroeconomia e política local/global como gerenciamento de
nossos riscos. 
A equipe de análise está sediada em São Paulo, contando com um time enxuto
e composto por investidores com experiência média de mais de dez anos. 
Os fundos da Fourth Sail  Capital  LP possuem dois  mandatos,  long/short  e
retorno  absoluto  para  investidores  exclusivamente  de  instituições
estrangeiras, principalmente endowments americanos, o que nos oferece uma
alta estabilidade para investir com horizontes mais longos e permite construir
um time de sócios e negócio com uma visão no longo prazo. 

Empresa: Fourth Sail Capital

Requisitos: •  Conhecimento em programação.  Necessário VBA com nível
intermediário/avançado. • Capacidade de aprender e resolver problemas de
forma  independente  e  com  aderência  aos  prazos.  •  Fluência  em  inglês
(conversação e escrita) 

Inscrição: Enviar currículo e nome completo para adm@tordecap.com


