PERÍODO: 14/09/2020 a 18/09/2020
Programa CEO x 1 Dia, By Odgers Berndtson – Buscando os futuros líderes do Brasil
Esse Programa seleciona os estudantes universitários com mais perfil de CEO no Brasil e, além
da chance de ser CEOx1dia em uma grande empresa (no meu ano tivemos Mercedes, Latam, HP,
BASF, IMC, Suzano, dentre outras), tem palestras e jantares com todos os CEOs da edição!
Requisito: Ser estudante universitário nos últimos anos de curso.
✅ Inscrições Aqui.
****************************************************
Empresa: RADIX Engenharia e Software
Vaga: Estágio e Emprego
A Radix é uma empresa de tecnologia
e engenharia que prioriza o capital
humano, com foco em uma gestão de
pessoas diferenciada e no desenvolvimento contínuo de seus talentos com objetivo de fornecer sempre soluções de alta tecnologia e
excelência técnica para nossos clientes.
Oferecemos serviços e soluções altamente qualificados e com independência tecnológica para
atender as principais indústrias de processo do Brasil e do mundo. Estamos presentes nos
mercados de Óleo & Gás, Petroquímico, Químico, Metais e Mineração, Papel e Celulose,
Alimentos e Bebidas, Geração de Energia e Mídia e Entretenimento.
Ser radixiano é fazer acontecer! Se você é apaixonado por tecnologia e gosta de superar desafios
de maneira colaborativa, tem um lugar no nosso time te esperando. Aqui, a gente investe em
criatividade, diversidade e capacitação para transformar conhecimento técnico-científico em
resultados.
Estamos atualmente com cerca de 50 vagas para profissionais na área de Engenharia e
tecnologia, sendo a maioria delas demandas de profissionais desenvolvedores em DOTNET ou
da área de ciência de dados.
✅ Clique Aqui para conhecer todas as oportunidades de emprego e estágio da Radix.
****************************************************

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.
✅ Envio da documentação de inscrição: até 30 de setembro.
Mais informações no arquivo Edital_PRH04_GRADUAÇÃO, anexo ao e-mail de envio deste
Boletim.
****************************************************
Empresa: SolarCorp
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estar terminando o curso de Engenharia Elétrica ou
estar formado;
- Ter experiência na área de energia fotovoltaica, morar
no Rio de Janeiro, ser dinâmico e gostar de bons desafios.
Atividades realizadas:
- Responsável por dimensionar e desenhar sistemas fotovoltaicos, documentar e se comunicar
com as concessionárias, realizar uma comunicação técnica com os clientes, realizar alinhamentos
com as equipes de instalação, entre outras funções referente ao cargo.
✅ Os interessados devem encaminhar CV atualizado até o dia 30/09 para rh@solarcorp.com.br
com o assunto 'VAGA ENGENHARIA ELÉTRICA'.
Site da empresa: https://www.solarcorp.com.br/
****************************************************
Vaga: Trainee
Trainee BP Bunge: inscrições até 22/09 – Clique Aqui
Trainee Itaú: inscrições até 25/09 – Clique Aqui
Trainee Burger King: inscrições até 30/09 – Clique Aqui
****************************************************

Empresa: SEEDACC
Vaga: Emprego
Perfil:
- Vaga efetiva para pessoas na área de
tecnologia da informação.
- Mais informações na imagem ao lado.
Benefícios:
- Salário compatível com o mercado; VR 30,40
(por dia); plano de saúde; home office.
✅ Interessados enviar o currículo para:
amanda.reis@seedacc.com.br
****************************************************
Empresa: Vale
Programa de Recém Graduados Vale 2021
A Vale busca, cada vez mais, destacar e
potencializar talentos em suas mais diversas
formas, que serão parte essencial no processo de
transformação cultural da empresa.
Para 2021, os Programas de Recém Graduados da
Vale se apresentam de uma nova forma: agora, os candidatos e candidatas podem escolher entre
duas opções para iniciar uma carreira de sucesso e ampliar seus conhecimentos em uma das
maiores mineradoras do mundo.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Agente Integrador: 99Jobs
Vaga: Estagiário da ExxonMobil
Perfil:
- Estudantes com formação entre dez/2021 e dez/2022;
- Carga horária de 4 horas por dia.
- Disponibilidade para atuar no Rio de Janeiro ou
Curitiba;
- Requerido idioma inglês.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição.
****************************************************

Empresa: B2W
Programa Trainee B2W 2021
A B2W, maioir companhia digital da América Latina,
está com inscrições abertas para o seu Programa
Trainee 2021. Procuramos jovens recém-formados,
apaixonados por desafios, tecnologia e inovação, para
transformar o mundo digital com a gente.
O Programa Trainee B2W é para quem gosta de
tecnologia e inovação em um ambiente dinâmico,
diverso e em constante transformação.
Nosso processo seletivo é 100% gamificado, interativo e totalmente online.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Agente integrador: Nube
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estudantes de Engenharia de Produção, com
conclusão prevista entre 2021.2 até 2025.2;
- Disponibilidade para atuar de segunda a sextafeira, das 9h às 16 h, com 1 h de intervalo, em
Jardim Primavera – Duque de Caxias.
- Mais informações na imagem ao lado.
✅ Interessados devem ligar para (21) 3004-6290
e indicar o código 195952.
Além disso...
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.
✅ Clicando Aqui, você pode baixar o aplicativo da NUBE.
****************************************************

Instituição: CNPEM
Programa Unificado de Estágios (PUE)
As inscrições para o Programa Unificado de Estágios (PUE)
do CNPEM estão abertas entre hoje (16/09) e o dia 4 de
outubro de 2020. O Programa é direcionado a estudante de
nível Técnico e Superior, criativos e inovadores que estejam
sempre buscando novos desafios e desenvolvimento.
Por conta do cenário de pandemia, o processo de divulgação
e seleção desta edição do PUE será totalmente online.
Há vagas em 17 áreas distintas, de nível Técnico e Superior, entre as quais os interessados
poderão selecionar até duas, no momento da inscrição. Em seguida, os inscritos selecionados
participarão de entrevistas, que incluem apresentações no modelo “Elevator’s Pitch”, onde o
estudante terá 5 minutos para se apresentar aos coordenadores das áreas requisitadas.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa, clique Aqui.
****************************************************
Empresa: Bain & Company
Programa de mentoria LGBTI+ 2020
Estão abertas as inscrições para o novo Programa de
mentoria LGBTI+ 2020 da Bain & Company, que tem
como propósito preparar jovens LGBTI+ para a
carreira de consultoria através de treinamento e mentoria com consultores da Bain!
Se você faz parte da comunidade LGBTI+ e é estudante de graduação a partir do antepenúltimo
ano, ou se graduou há até 2 anos, você pode inscrever-se!
No dia 24/09 teremos um webinar sobre a Bain e a carreira em consultoria e no dia 01/10,
falaremos sobre o teste de seleção para o programa, ambos das 19h30 às 21h00. O link de acesso
será divulgado em nossas mídias sociais e no e-mail após realização da inscrição.
✅ Para saber mais informações e realizar sua inscrição, clique Aqui.
Além disso...
Desafio Estratégico Bain & Company 2020
As inscrições para o Desafio Estratégico Bain 2020 estão abertas até o dia 30 de setembro!Neste
ano, o evento será 100% online para a segurança de todos os Bainies e participantes desta edição.
O Desafio é uma ótima oportunidade para vivenciar a consultoria estratégica na prática. Além de
desempenhar o papel de um consultor em um caso simulado, você poderá interagir com o time
da Bain & Company e conhecer um pouco mais da nossa cultura.
Se você é estudante universitário e quer aprimorar suas habilidades no desenvolvimento de
estratégias empresariais extraordinárias, monte sua equipe e participe!
✅ Para mais detalhes, visite o site do desafio clicando Aqui.
****************************************************

Empresa: Benie
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos com disponibilidade para
estagiar 30 horas por semana.
- Salário: R$ 2,5k/mês;
- Benefícios: VR + VT;
- Local de trabalho: Jardim Botânico/Zona Sul RJ;
- Forma de trabalho: A combinar (3 dias presencial e 2 dias remoto ou flexível).
Descrição das atividades:
- Apoiar os sócios na otimização e automatização de processos;
- Realizar análises que subsidiarão as decisões estratégicas da empresa.
O Benie é uma startup de health tech. Para saber mais sobre a empresa, clique Aqui.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo seletivo.
****************************************************
Empresa: Accenture
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Estudantes de Engenharia com disponibilidade para estágio de 1 ano.
- Habilidades: Disponibilidade para aprender; atuar de forma colaborativa; Utilizar a tecnologia
para criar; Construir possibilidades com agilidade e competência entregar as melhores soluções.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no Programa e se inscrever, também, para alerta de
vagas.
****************************************************
Agente Integrador: Wall Jobs
Vaga: Estagiário da Cognizant
Perfil:
- Estar cursando Engenharia de Computação ou Engenharia de Produção, a partir do 2º ano;
Benefícios:
- Vale refeição, vale transporte, bolsa auxílio, assistência médica, 13º salário.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição.
****************************************************

Processo Seletivo – Icarus UFRJ
Somos uma das cinco equipes de Fórmula SAE mais antigas do
país, tendo sido fundada em 2004, ano da primeira competição
brasileira. A competição tem como objetivo propiciar aos
universitários a oportunidade de aplicar na prática os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo um
projeto completo e construindo um carro Fórmula.
- As inscrições vão até o dia 02 de outubro. Venha fazer parte
da Icarus!
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição no processo
seletivo.
* * * * * * * FIM * * * * * * *

Para ver mais oportunidades, acesse: http://www.poli.ufrj.br/polioportunidades.php
Para publicar oportunidades de estágio, trainee e emprego nos nossos Boletins Semanais,
encaminhe seu anúncio para: dace@poli.ufrj.br

