
Vagas de Estágio – 12 a 16 de Setembro de 2022 

Título 

Estagiário Qualidade 

Descrição 

-Atualizar bancos de dados -Realizar ações de acompanhamento -Gráficos elaborados -Coletar e resumir 

dados -Elaborar apresentações do MS Power Point -Elaborar e atualizar KPI's 

Empresa 

ALSTOM BRASIL 

Requisitos 

Cursando Engenharia (Produção/Mecatrônica) a partir do terceiro ano 

Inscrição 

Enviar currículo para: vitoria.oliveira@alstomgroup.com. Assunto: Estágio em Qualidade. 

— • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • —  

Título 

Estágio em Engenharia Civil 

Descrição 

- Auxílio na elaboração de projetos de instalações prediais de alto padrão que utilizam sistemas pré-

moldados. - Interface com a equipe de arquitetos para definições técnicas. 

Empresa 

ATAI Engenharia 

Requisitos 

Cursando Eng. Civil a partir do 5º semestre; Conhecimentos intermediários em programa de base CAD. 

Inscrição 

Enviar CV para rodrigo@ataiengenharia.com.br 

— • — • — • — 

Título 

[Renda Fixa] Estágio - Python 

Descrição 

- Auxílio aos traders nas operações com o mercado - Acompanhamento de liquidação com backoffice, 

status das operações - Automatização de processos internos de boletagem - Atualização de controles 

internos e melhorias da área - Acompanhamento dos Resultados da área - Análise e acompanhamento das 

empresas negociadas 

Empresa 

Banco Modal 

Requisitos 

- Cursando Engenharias a partir do 5º semestre - Excel Avançado - Familiaridade com Linguagens de 

Programação (VBA, Python, Java e etc..) 



Inscrição 

Enviar currículo para samanta.silva@modal.com.br 

— • — • — • — 

Título 

ESTÁGIO GESTÃO DE PROJETOS 

Descrição 

Atuar em consultoria em gestão. Dar suporte aos funcionários de maior cargo. 

Empresa 

Quorum RH 

Requisitos 

Cursando Engenharias com previsão de formatura entre ABR/23 e ABR/24; Pacote Office; Excel 

Avançado. Será um diferencial a vivência em metodologias de melhoria como PDCA e 5S. 

Inscrição 

Interessados devem encaminhar seu currículo para: curriculos@quorumrh.com.br colocando no assunto 

São Paulo 

— • — • — • — 

Título 

Vaga de Estágio de P&D em visão computacional e machine learning 

Descrição 

- Pesquisar, desenvolver e prototipar tecnologias avançadas nas áreas de visão computacional, robótica e 

machine learning. - Analisar e melhorar a eficiência e acurácia de sistemas em produção; - Colaborar com 

membros de diversas equipes em todos as etapas do desenvolvimento de projetos, da prototipação até o 

deploy. 

Empresa 

Daedalus Tech 

Requisitos 

- Estar cursando a partir do 5º semestre dos cursos de Engenharia Elétrica ou Engenharia de Computação; 

- Já ter produzido ou revisado publicações acadêmicas em campos relacionados; - Inglês Profissional. 

Diferenciais: - Vivências acadêmicas em uma ou mais áreas relacionadas a Visão Computacional, 

Machine Learning, robótica ou relacionados; - Conhecimentos em desenvolvimento nas linguagens 

Python e C++; - Conhecimentos em opencv, numpy, e outras bibliotecas de computação científica. 

Inscrição 

https://bit.ly/Poliusp_estagio  

— • — • — • — 

Título 

Estágio no Poli Recicla - USP 

Descrição 

- Acompanhar, analisar e informar pontos críticos na Gestão de Resíduos da Poli (recicláveis, lâmpadas, 

pilhas/baterias, toners) - Produzir relatórios mensais com os indicadores quantitativos e qualitativos -

Organizar planilha de entrada e saída de Produtos Químicos Controlados por Órgãos Fiscalizadores 

https://bit.ly/Poliusp_estagio


(Polícia Federal, Polícia Civil e Exército) -Gerar relatórios mensais após levantamento com laboratórios -

Auxiliar na renovação das Licenças de uso de Produtos Químicos -Participar do processo de Gestão e 

destinação de resíduos químicos por empresa terceirizada -Gerenciar e elaborar conteúdos para as redes 

sociais do Poli Recicla -Criar vídeos educativos relacionados à Gestão Ambiental -Elaboração de relatório 

anual 

Empresa 

Escola Politécnica da USP 

Requisitos 

Cursando Engenharia a partir do 3º; Conhecimentos em Excel; Gerenciar perfis em redes sociais 

Inscrição 

Enviar e-mail a Camila Marinho, gestora do Poli Recicla: marinho.camila@usp.br 

— • — • — • — 

Título 

Estágio em Engenharia de Produção 

Descrição 

- Prestar suporte técnico à área de compras; - Acompanhar estoque com maior previsibilidade para 

possibilitar realização de contratos - mais duradouros com fornecedores; - Acompanhar as curvas de 

preços de proteínas, lácteos, farinhas etc; - Montar gráficos de preços de commodities (mercado spot/ 

futuro); - Montar tabelas de comparação de preços de mercado nacional e internacional (histórico/ futuro) 

Empresa 

Panificadora Cepam LTDA 

Requisitos 

Estudantes de Engenharia de Produção a partir do terceiro ano do curso. 

A vaga requer conhecimento em base de cálculo aperfeiçoado nível avançado, planejamento financeiro 

nível avançado, estatística, modelagem e Excel avançado. 

Inscrição 

Para inscrever-se, basta encaminhar um currículo para o e-mail trabalheconosco@cepam.com.br com o 

título "Estágio - Engenharia de Produção (POLI)" para a identificação. 

— • — • — • — 

Título 

Estágio em Finanças (M&A, Reestruturação de dívidas, Special Situations) 

Descrição 

Principais responsabilidades: Auxílio na elaboração de modelos financeiros; Elaboração de apresentações 

internas e para clientes; Acompanhamento de investimentos e Pesquisas de mercados. 

Empresa 

Mapa Capital 

Requisitos 

Curso: Engenharias Ano de Formação: Jul/2023 a Jul/2024 Período de Estudo: Matutino ou Noturno 

Inglês: Avançado/Fluente; Excel: Básico ou Intermediário (Conhecer Procs e tabela dinâmica) 

Inscrição 



vagas.com.br/v2427953 

— • — • — • — 

Título 

Estágio em investimentos internacionais - Nomad 

Descrição 

O estagiário acompanhará e auxiliará no desenvolvimento de novos produtos de investimentos. 

Elaboração de relatório de investimentos e planilhas. Automatização de processos. Oportunidade de 

exposição a founders e senior management 

Empresa 

Nomad Global - Fintech Series-A em rápida expansão. Fintech de produtos financeiros internacionais. 

Flexibilidade de horários e remuneração competitiva 

Requisitos 

Estudante de engenharia a partir do semestre 5, Inglês fluente, Pacote Office Desejável presença em SP 

2x por semana. 

Inscrição 

email para celso.pereira@nomadglobal.com 

— • — • — • — 

Título 

Estágio em M&A e Corporate Finance 

Descrição 

• Análises de mercado, pesquisas e estudos estratégicos para diversos setores • Modelagem, projeção, 

avaliação econômico financeira de empresas e projetos • Participação na estruturação e execução de 

transações • Preparação e condução de reuniões e apresentações 

Empresa 

17Partners 

Requisitos 

• Estudantes de Engenharia com graduação prevista até dez/2023 • Fortes habilidades analíticas e de 

comunicação verbal e escrita • Proficiência em Excel e PowerPoint • Inglês avançado 

Inscrição 

Enviar CV para: recrutamento@17partners.com.br 

vagas.com.br/v2427953

