PERÍODO: 05/10/2020 a 09/10/2020

CASE COMPETITION 2020
O que acha de participar da competição de casos de uma das
maiores consultorias estratégicas do mundo e ainda concorrer,
entre muitos outros benefícios, ao avanço de etapas no processo
seletivo de 2021 e a um prêmio no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais)? As inscrições para a Case Competition 2020 da
Kearney estão abertas e vão até o dia 16 de outubro!
Esta é a 3ª edição do evento organizado pela Kearney que já movimentou centenas de estudantes
nos últimos dois anos. A Case Competition busca transmitir a experiência de uma consultoria
estratégica para estudantes de graduação. Este ano, o case foi feito em parceria com o Instituto
Votorantim, através do programa PVE (Parceria pela Valorização da Educação) e a competição
será totalmente online.
✅ Para mais informações a respeito do cronograma, regras e premiações, acesse o site da
competição: https://www.br.kearney.com/casecompetition
Está na busca por membros para compor o seu time ou deseja formar uma equipe? Entre no
grupo do WhatsApp: https://bit.ly/whatsappcc2020
****************************************************
Processo seletivo para 2021 – Programa de Engenharia de Transportes da COPPE
/UFRJ
As inscrições podem ser realizadas entre 21 de setembro e 23 de outubro no link disponibilizado
no site do programa: http://www.pet.coppe.ufrj.br
Mais informações no arquivo Processo Seletivo 2021 PET Coppe UFRJ, anexo ao e-mail de
envio deste Boletim.
****************************************************
Programa Trainee B2W 2021
Atenção: as inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro.
✅ Para mais informações sobre como participar do Programa,
clique Aqui.
****************************************************

Empresa: Schlumberger
Vaga: Estagiário
Requisitos:
- Alunos de Engenharia (preferencialmente, Mecânica ou Química);
- Essa vaga estende-se a PCD’s;
- Inglês intermediário/Avançado e conhecimentos do Pacote Office;
- Trabalho de segunda a sexta.
Benefícios:
- Bolsa auxílio, seguro de vida em grupo, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação e
vale transporte.
Local de trabalho: Rio de Janeiro.
✅ Interessados devem enviar o CV (somente se atender a todos os requisitos do perfil) até o dia
15 de outubro para: recruitingbrz@slb.com. No campo Assunto informar: Estagiário –
Engenharia – Rio de Janeiro.
****************************************************
Empresa: TechFight
TechFight é uma startup de tecnologia esportiva que tem como missão criar sistemas (algoritmos
ou equipamentos) e dar suporte tecnológico para auxiliar atletas a se desenvolverem.
Vaga: Bolsista em Iniciação Tecnológica (IT)
Requisitos:
- Cursando do 4º ao 8º período (CR ≥ 6,0) das seguintes Engenharias: de Computação e
Informação, Elétrica, Mecânica, ou de Controle e Automação.
- Disponibilidade para: 2 encontros presenciais semanais e, se necessário, ao menos 1 por
videoconferência. Durante a pandemia, 1 a 3 encontros por videoconferência.
- Domínio de ao menos 3 das seguintes linguagens: Python, Matlab, Java, C++, C e PHP.
- Experiência em trabalhar com interfaces visuais (GUI); - Saber fazer website;
- Conhecimentos Desejáveis: Programação de microcontroladores; Comunicação Wireless;
Confecção de placas de circuito impresso; Domínio de ferramentas de inteligência artificial;
Interesse por realidade virtual.
Perfil exigido:
- Responsabilidade, criatividade , aspiração e empenho em crescer junto com a empresa.
Valor da Bolsa: R$ 410,00 (Faperj), por até 24 meses.
✅ Interessados devem entrar em contato até 20 de outubro pelo e-mail: sarmet@peb.ufrj.br ou
pelo telefone (21) 98139-0605 (WhatsApp).
PS: Caso o candidato não tenha todos os pré-requisitos, ainda assim, é aconselhável que faça a
entrevista.
Mais informações no arquivo Bolsa de IT_v3, anexo ao e-mail de envio deste Boletim.
****************************************************

Empresa: RIO Analytics
Vaga: Desenvolvedor / Engenheiro Full Stack
Já pensou em trabalhar com inteligência Artificial? Segundo a Gartner, o valor global de
negócios de inteligência artificial será de $3,9 trilhões até 2022. Vamos desbravar esse novo
mercado juntos na RIO?
A RIO analytics, fundada em 2017, utiliza a massa de dados gerados pelos sensores dos
equipamentos para prever e evitar falhas, reduzir o tempo de inatividade, e aumentar a eficiência
operacional. Nosso software analisa os dados dos sensores em tempo real usando Machine
Learning para melhorar continuamente a operação e detectar falhas.
Perfil:
- Experiência ou expertise comprovável via portfólio/github/etc;
- Lógica de programação e facilidade na aprendizagem de novas tecnologias;
- Conhecimentos e boas práticas em engenharia de software, principalmente nos princípios
SOLID, Clean Code e Design Patterns;
BACKEND
- Experiência com desenvolvimento utilizando Python, Go, C#, Java, Node ou alguma linguagem
moderna. Grande parte do stack da empresa (+90%) foi desenvolvido em Python (Flask,
Django);
- Banco de dados Relacionais (SQL Server, Postgres, etc) e NoSQL (Mongodb, etc).
FRONTEND
- Desenvolvimento utilizando Javascript / Typescript atuais;
- Desenvolvimento utilizando algum framework web components moderno, destaque para
Angular 2+ e React;
- Capacidade de desenvolvimento de interfaces web de acordo com os requisitos.
- Outras habilidades consideradas: Inglês; Metodologias Ágeis; Conhecimento/Interesse em
Inteligência Artificial; Containers/ Microsserviços; Git.
Atividades:
- O candidato contribuirá com a equipe de produto nas áreas de frontend e backend. O trabalho
terá grande interface com a equipe de engenharia e com o time de data science.
- Local de trabalho: Remoto.
✅ Prazo até 31 de outubro. Enviar CV por email para: cv@rioanalytics.com.br
****************************************************
Agente integrador: Nube
A matéria produzida pela TV NUBE este mês tem o seguinte tema:
“O que saber sobre entrevista on-line?"
As entrevistas on-line se tornaram uma alternativa para processos de seleção. Com a necessidade
de isolamento social, muitas empresas já começaram a investir em contratações virtuais. De
acordo com dados da Revelo, a modalidade cresceu 40% durante a pandemia.
✅ Para assistir, clique Aqui.

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.
****************************************************
Empresa: Novus Capital
Vaga: Estagiário
Requisitos:
- No mínimo, 1 ano para se formar;
- Excel avançado / VBA;
- Inglês avançado.
Atividades:
- Manutenção e melhorias dos relatórios periódicos de acompanhamento e controles da área;
- Relacionamento com as áreas de Middle Office e BackOffice;
- Participação no desenvolvimento da estratégia de comunicação digital da gestora.
Para conhecer melhor a gestora, acessem as redes sociais: Instagram, Youtube, Linkedin, Spotify
| Google Podcast | Apple Podcast | Deezer ou Telegram.
✅ Interessados enviar CV para ri@novuscapital.com.br (contendo a previsão de formatura)
com o assunto “CURRÍCULO – ESTÁGIO 2020”.
****************************************************
Agente integrador: CIEE RJ
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Vaga para pessoa com deficiência (PCD);
- Alunos a partir do 3º período, cursando Engenharia de Computação e Informação.
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.030,92 + VR + VT.
Local de trabalho: Centro do Rio de Janeiro.
✅ Interessados enviar CV no corpo do e-mail para: programapcd@cieerj.org.br. Colocar no
assunto: CLT – PCD406.
Além disso...

Vaga: Estagiário
Perfil:
- Vaga para pessoa com deficiência (PCD).
- Alunos de Engenharia cursando entre o 4º e 6º período.
- Horário: 14h às 18h (segunda a sexta).
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.030,92 + VR + VT.
Local de trabalho: Empresa do ramo público no Centro do Rio de Janeiro.
✅ Interessados enviar CV e laudo médico com CID para: programapcd@cieerj.org.br. Colocar
no assunto: CLT – PCD440.
****************************************************
Agente integrador: Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC)
Vaga: Estagiário SGE
A área de desenvolvimento de sistemas de uma empresa do ramo publico lida com uma grande
diversidade de informações e desenvolve a maior parte de suas soluções internamente. Estamos à
procura de estagiários de boas universidades, de cursos relacionados à área de computação, com
vontade de aprender tecnologias de ponta e contribuir para os processos mais importantes da
Superintendência de Tecnologia da Informação. É desejável um bom aproveitamento acadêmico,
principalmente nas matérias com forte componente matemático.
Perfil:
- Alunos de Engenharia a partir do 5º período;
- Carga de 4 horas por dia;
- Aptidão para programação;
- Pacote Office Intermediario ou Avançado
- R, Python, C#, SQL, Banco de Dados.
Benefícios:
- Bolsa auxílio: R$ 1.186,30 + VR + VT.
✅ Interessados devem enviar currículo até 11 de outubro pelo e-mail: rj@inqc.org.br
****************************************************
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.
✅ Clique Aqui para realizar sua inscrição até o dia 13 de outubro.
****************************************************

Empresa: Vista Capital
Fundada em 2014, a Vista Capital é uma partnership de investimentos que se dedica
exclusivamente à gestão de fundos.
Vaga: Estagiário
Perfil:
- Alunos de Engenharia;
- Carga de 4 horas por dia;
- Conhecimento de contabilidade e finanças;
- Inglês;
- Excel;
- Domínio da linguagem VBA e/ou Python serão diferenciais.
Atividades:
- Estudo de empresas e setores de negócio;
- Organização, processamento e análise de dados;
- Produção de relatórios e apresentações; e
- Construção de teses de investimentos.
✅ Interessados devem entrar em contato até 31 de outubro pelo e-mail: rh@vistacapital.com.br
Além disso...
Vaga: Estagiário em operações
Perfil:
- Alunos de Engenharia;
- Carga de 4 horas por dia;
- Inglês fluente;
- Excel e VBA avançados;
- Python e SQL serão diferenciais.
Atividades:
- Desenvolvimento de ferramentas e procedimentos de controle de operações e limites de risco
dos fundos;
- Proposição de projetos para melhorias de processos;
- Validação das carteiras de fundos;
- Acompanhamento de trades realizados pela Mesa de Operações;
- Controle de fluxo de caixa dos fundos;
- Elaboração de relatórios gerenciais e de riscos;
- Concepção de relatórios de apoio à tomada de decisão de investimento.
✅ Interessados devem entrar em contato até 31 de outubro pelo e-mail: rh@vistacapital.com.br
****************************************************
Empresa: Grupo CBO
Vaga: Estagiário

Perfil:
- Alunos de Engenharia Naval que estejam entre o 5º e o 7º períodos;
- Carga de 6 horas por dia em Niterói.
Benefícios:
- Bolsa: R$ 1.000,00 + VA (800,00) + Plano de Saúde/Odont. + VT (Voucher Táxi).
✅ Interessados devem contactar Emanuelle Pacheco: emanuelle.pacheco@grupocbo.com.br
Site da Empresa: www.grupocbo.com.br
****************************************************
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
* * * * * * * FIM * * * * * * *

