Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola Politécnica
Diretoria Adjunta de Carreira e Empreendedorismo
Boletim de Oportunidades da Semana
Equipe DACE: Prof.ª Alice Ferruccio, Alexandre Freitas e Rafael Cruz
Período: 31/08/2020 a 04/09/2020
Empresa: Petrec
Vaga: Desenvolvedor Mobile
Descrição da vaga:
O desenvolvedor irá colaborar com time de desenvolvimento para produção de
aplicações mobile em áreas como saúde, energia e mineração. Daremos preferência
a candidatos tenham experiência ou familiaridade com alguma das tecnologias a
seguir: Django, React (ou outro framework JS) e React-native (ou outro framework
mobile).
Requisitos:
- Graduação completa
- 2 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações mobile
- Ter boa comunicação
- Compromisso com prazos e metas
Vaga: Desenvolvedor Full-stack
Descrição da vaga:
O desenvolvedor irá colaborar com time de desenvolvimento para produção de
aplicações web em áreas como saúde, energia e mineração. Daremos preferência a
candidatos tenham experiência ou familiaridade com as tecnologias Django e/ou
React (ou outro framework JS).
Requisitos:
- Graduação completa
- 3 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações web
- Ter boa comunicação
- Compromisso com prazos e metas
Para ambas as vagas:
Carga Horária: 40 horas.
Local de Trabalho: Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ (Remoto enquanto durar a
quarentena).
Remuneração acima da média do mercado.

✅ Envie seu CV para contato@petrec.com.br. Assunto: Vaga Desenvolvedor.
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*********************************************************
Instituição: Coppe / UFRJ
Vaga: Programa Seletivo para Bolsistas 2020.1
Edital PRH-04
Perfil:
- Alunos das seguintes Engenharias: Petróleo, Controle e Automação, Computação e
Informação, Eletrônica e de Computação.
Mais informações no arquivo Edital_PRH04_GRADUAÇÃO, anexo ao e-mail de
envio deste Boletim.
*********************************************************
Empresa: Siglasul Consultores em Regulação
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estar cursando a partir do 5º período
(Economia ou Engenharia Elétrica);
- Interesse por atuação em projetos de
consultoria;
- Domínio de EXCEL, preferência por
conhecimento em VBA;
Desejável
conhecimentos
em
programação e banco de dados;
- Inglês Avançado (para leitura);
- Disponibilidade para 30 horas semanais,
de segunda a sexta.
✅ Os candidatos interessados devem
encaminhar
CV
atualizado
para: siglasul@siglasul.com.br
********************************************************
Agente integrador: Super Estágios
Vaga: Estagiário
Código da Vaga: 101373
Perfil:
- Estudantes cursando entre o 4º e o 7º
período (Engenharia da Computação,
Ciência da Computação, Sistemas de
Informação);
- Período da manhã ou tarde, carga horária
de 4 horas;
- Bolsa auxílio: R$ 580,00;
- Benefício: Auxílio-transporte de R$ 150,00
no bairro Cidade Nova.
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O estudante desenvolverá as seguintes atividades:
- Apoiar no fornecimento de informações gerenciais consolidadas, sobre os projetos e
metas da IplanRio;
- Apoiar na manutenção da metodologia para gerenciamento de projetos, bem como a
utilização e administração de ferramentas de suporte ao gerenciamento de projetos;
- Apoiar a execução de treinamentos e atividades de difusão em gerenciamento de
projetos.
✅ Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente:
www.superestagios.com.br
*********************************************************
Agente integrador: Super Estágios
Vaga: Estagiário
Código da Vaga: 101593
Perfil:
- Estudantes a partir do 1º período
(Engenharia de Produção);
- Período da manhã ou tarde, carga horária
de 6 horas;
- Bolsa auxílio: R$ 600,00;
- Benefício: Auxílio-transporte de R$ 8,10
no bairro Cacuia.
O estudante desenvolverá as seguintes
atividades:
- Auxiliar nas seguintes atividades: Emissão
de nota fiscal, controle de boletos, relatórios
dos recebimentos do dia.
✅ Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente:
www.superestagios.com.br
*********************************************************
Empresa: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL (Ilha do Fundão)
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estar cursando pelo menos o 5° período de Engenharia;
- Conhecimentos básicos de interpolação de dados, linguagens MATLAB e/ou Python
e modelo hidrológico SMAP;
- Carga Horária: 4 horas diárias; - Remuneração: R$ 850,00.
Obs.: O aluno também poderá desenvolver sua monografia dentro do assunto de
tendências observadas e projeções futuras de precipitação e de vazão.
Objetivo:
- Trabalhar com grande quantidade de dados climáticos e hidrológicos para projeções
futuras de mudanças climáticas nas bacias de drenagem das usinas hidrelétricas
brasileiras.
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✅ Interessados devem enviar o currículo até o dia 15/09 para o e-mail
wanderson@cepel.br

*********************************************************
Agente integrador: Nube
Vaga: Estagiário
O NUBE criou um aplicativo para
facilitar o cadastro dos alunos em nosso
sistema, e através dele também
conseguirão:
- Atualizar seus dados;
- Agendar processo seletivo e;
- Acompanhar a abertura das vagas
em tempo real.
✅ No link abaixo, você pode baixar o
aplicativo da NUBE:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nube.vagas&hl=pt_BR
*********************************************************
Empresa: Mind Estudos e Projetos
Vaga: Estagiário
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*********************************************************
Agente integrador: Fundação Mudes
Vaga: Estagiário
Código da Vaga: 54822
Perfil:
- Estar cursando o 4º ou 7°
período (Engenharia de Produção
ou Engenharia de Controle e
Automação);
- Atividades, na imagem ao lado;
- Carga Horária: 6 horas diárias;
- Remuneração: R$ 1.450,00.
- Benefícios, na imagem ao lado;
- Imprescindível conhecimentos
em Excel.
✅ Os cadastros devem ser
realizados no site da Fundação
Mudes: www.mudes.org.br

*********************************************************
Agente integrador: Fundação Mudes
Vaga: Estagiário
Código da Vaga: 54816
Perfil:
- Estar cursando o 4º ou 7°
período
(Engenharia
de
Produção);
- Atividades, na imagem ao lado;
- Carga Horária: 6 horas diárias a
combinar entre 9:00 h e 18:00 h;
- Remuneração: R$ 1.450,00;
- Benefícios, na imagem ao lado;
- Imprescindível conhecimentos
em Excel e PowerPoint; inglês
básico.
✅ Os cadastros devem ser
realizados no site da Fundação
Mudes: www.mudes.org.br
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*********************************************************
Empresa: Neopath
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estar com previsão de formatura
entre 2020.2 e 2022.2 (Engenharia
Elétrica);
- Atividades, na imagem ao lado;
- Carga Horária: 20 horas semanais
(horário flexível);
- Benefícios, na imagem ao lado;
- Local: Parque Tecnológico da UFRJ.

✅ Interessados devem enviar o
currículo e boletim para o e-mail
trabalhe.conosco@neopath.com.br,
com o Assunto: Vaga #2020-EEE002.

* * * * * * * FIM * * * * * * *
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