
Vagas de estágio - anúncios de 12 a 16 de abril de 2021

Empresa: Unio Partners

Descrição: Elaboração de pesquisas setoriais e realização de mapeamento de potenciais

clientes, análise e processamento de demonstrativos financeiros, auxílio na modelagem

financeira, elaboração de materiais de apresentação, preparação de relatórios semanais de

pipeline e interação com clientes e fundos de investimento.

Requisitos: Conhecimentos básicos sobre mercado financeiro (especialmente investment

banking), conhecimentos básicos de contabilidade e finanças corporativas, alta capacidade

analítica e de resolução de problemas, alta capacidade comunicativa e argumentativa (oral e

escrita), inglês fluente e proficiência em Pacote Office.

Encaminhar CV para: rh@uniopartners.com

Empresa: Best Center Empreendimentos e Participações S/A

Descrição: POSIÇÃO: Estagiário. ÁREAS: Conhecerá as áreas de Planejamento, Novos

Negócios, Engenharia, Comercial e Operações. CURSO: Engenharia, Arquitetura,

Administração ou Economia. FORMAÇÃO: dezembro de 2022 ou junho de 2023.

BENEFÍCIOS: Seguro de Vida, Vale Transporte, Ass. Médica e Vale Refeição. BOLSA

AUXÍLIO: R$ 1.467,00 (para 20 horas semanais).

Requisitos: Conhecimento de Excel / Inglês avançado.

Encaminhar CV para: rh@scsa.com.br

Empresa: Dikaios

Descrição: Participação efetiva em projetos de fusões e aquisições, estruturação financeira

e consultoria financeira; análise de mercado, análise de empresas, modelagem financeira,

preparação de apresentações de venda, revisão de contratos, negociação da transação,

análise e modelagem estratégica, análise e modelagem de governança, trabalho junto aos

clientes.

Requisitos: Formação a partir de janeiro de 2022, em diante; inglês avançado, escrito e

falado; bons conceitos de finanças, economia e contabilidade; conhecimentos avançados de

pacote Office (autodidata).

Encaminhar CV para: gente@dikaios.com.br (mencionando: título da vaga; como soube

da oportunidade; e CV anexo em PDF, incluindo informação sobre disponibilidade de

horário para estágio e qual a grade de horários de aulas)

Empresa: VITTA

Descrição: Procura estudantes de perfil dinâmico e extremamente analítico, que procurem

oportunidade de crescimento e intenso aprendizado, em um ambiente muito desafiador. É

necessário ser engajado(a), ter raciocina rápido, querer aprender diariamente coisas novas e

gostar de ser constantemente desafiado e trabalhar em equipe.

Requisitos: Cursando ensino superior em gestão da informação ou engenharia;

disponibilidade para trabalhar em modelo home office; Essencial: afinidade para finanças;

Excel avançado; boa comunicação, oral e escrita; facilidade e disposição para trabalhar em

equipe; resiliência e vontade de aprender; Diferencial: conhecimento em macros e VBA;

conhecimento em SQL e conhecimento de Power BI.

Inscreva-se: https://vitta.gupy.io/jobs/808467

mailto:rh@uniopartners.com
mailto:rh@scsa.com.br
mailto:gente@dikaios.com.br


Empresa: Ibi-Tech Brasil

Descrição: Estamos procurando um/a Estagiário de Acompanhamento de Projetos que

possa nos ajudar a conduzir os projetos com os clientes atuais e futuros. Estes projetos são de

inovação tecnológica e de novos negócios em várias áreas diferentes e exige do candidato

uma habilidade de aprendizagem rápida e flexibilidade para lidar com vários assuntos.

Requisitos: Estudante de Engenharia de Produção no 5º ano; Habilidades de comunicação

perfeitas, tanto escritas quanto orais; Capacidade de trabalhar sozinho, além de ser um

membro produtivo da equipe; Ter uma forte ética de trabalho e estar ansiosos para aprender

novas tecnologias em diferentes áreas de atuação; Falante nativo de português; Alta

capacidade de comunicação verbal e escrita em inglês; Conhecimento do Microsoft Office / G

Suite, especificamente o Excel.

Encaminhar CV para: info@ibi-tech.com

Empresa: Banco ABC

Descrição: desenvolvimento: contribuir efetivamente com o novo momento do Banco ABC

na busca por eficiência e escalabilidade sustentável do negócio a partir do desenvolvimento

de sistemas e projetos que promovam a transformação com soluções criativas e inovadoras;

os estagiários dessa área têm o desafio de ajudar a equipe a repensar, estruturar e

implementar sistemas a partir de iniciativas vinculadas à Diretoria de Tecnologia.

Infraestrutura: contribuir efetivamente com o novo momento do Banco ABC na busca por

eficiência e escalabilidade sustentável do negócio a partir de infraestruturas tecnológicas que

promovam a transformação com soluções robustas e eficientes; os estagiários dessa área têm

o desafio de ajudar a equipe a repensar, estruturar e implementar infraestruturas

tecnológicas a partir de iniciativas vinculadas à Diretoria de Tecnologia.

Requisitos: Acessar Book de Vagas em: LINK.

Inscreva-se: https://forms.gle/87egFMgfChafFnn16

Empresa: Kinea Investimentos

Descrição: Estágio Kinea Investimentos

Requisitos: Programação (Python, VBA) e  Excel avançado

Encaminhar CV para: Jacqueline.barreto@kinea.com.br

Empresa: Waterloo Brasil

Descrição: Assessorar a equipe técnica na elaboração de desenhos e relatórios.

Requisitos: Conhecimento em AutoCad/ArcGis será um diferencial

Encaminhar CV para: curriculo@waterloo.com.br

Empresa: Armac Locação e Serviços

Descrição: Estamos construindo a maior empresa de compartilhamento de ativos pesados

da América Latina. Iniciamos em 2013 com 6 máquinas, hoje são 1.600, e nosso sonho está

apenas começando.Diante do nosso crescimento, buscamos um profissional para atuar como

estagiário na área comercial. Nosso objetivo é desenvolver todos os estagiários para se

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

muito trabalho em equipe. Atividades: Realizar contato com o cliente, contato com

fornecedores e cadastro de informações no sistema SAP. Local de trabalho : Cotia- SP – KM

23,5 Raposo Tavares. Benefícios: Vale-Refeição ou Vale-Alimentação (R$500,00 mensais).

https://drive.google.com/file/d/18j21fwyKtm1l1Xs3ueDdAmvsUOrJiS9R/view?usp=sharing
https://forms.gle/87egFMgfChafFnn16


Vale-Transporte ou Vale-Combustível e Seguro de Vida. Horário: 6 horas diárias, de

segunda a sexta.

Requisitos: Cursando Administração, Economia, Engenharia e áreas afins do comercial.

Encaminhar CV para: vagas@armac.com.br

Empresa: Itaú unibanco

Descrição: Estamos iniciando o processo de escolha de um(a) novo(a) Estagiário(a) que

terá responsabilidade de contribuir diretamente com a rentabilização do produto Cartão de

Crédito dentro do banco através de construção e análise de bases de dados e estudos

inovadores que servirão como insumo para a otimização de oferta do produto.

O estagiário(a) terá a oportunidade de aprender muito sobre estratégia de negócio bancário,

meios de pagamentos – que vem tendo uma evolução impressionante nos últimos anos, além

de diversas ferramentas de manipulação de dados.

Requisitos: Valorizaremos no processo a vontade de aprender, capacidade analítica,

facilidade de relacionamento e o nível de empatia entre candidatos e equipes atuais.

Desejável conhecimento de programação e estar no 3º ano ou acima na graduação.

Encaminhar CV para: cecilia.quinzani@itau-unibanco.com.br (até 20/04)

Empresa: F3 Cortes Especiais em Porcelanato

Descrição: Estudante de arquitetura, design, edificações ou engenharia; conhecimento do

Vector Works; saber desenhar planta baixa, vista, elevação e 3D.

Encaminhar CV para: adm@f3cortes.com.br

Empresa: Equitas Administração de Fundos de Investimentos

Descrição: atividades: suporte e desenvolvimento de sistemas e desenvolvimento de

rotinas para automação de atividades operacionais.

Requisitos: Formação em: Engenharia (todas as áreas), Análise de Sistemas ou Tecnologia;

conhecimentos de programação – habilidade na criação de algoritmos, conhecimento em

linguagem de programação e tecnologia de bancos de dados; habilidade com números,

planilhas e análise de dados e conhecimento do Pacote Office com ênfase em Excel;

Encaminhar CV para: cassiano@equitas.com.br

Empresa: Sintec Consulting

Descrição: Execução de tarefas de apoio nos projetos em curso (análise de dados,

formatação de documentos, pesquisa bibliográfica ou de campo, etc.) e realização de

documentos escritos para uso interno da Sintec com base em pesquisa bibliográfica.

Requisitos: Estudante de engenharia, interesse em crescer e desenvolver dentro da

consultoria, data de graduação em dezembro de 2021.

Encaminhar CV para: marta.villasana@sintec.com.


