
                                   
www.spzeducacao.com.br 

spzeducorp@gmail.com 
        

Prof. MSc. Valdenir Pontes 

 

                                  
 

DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 

                              

  

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE 
 por Dieter Kelber 

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade está mais vivo que nunca. A cada 

solavanco na economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado 

para isso ? 

Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais preparados e a encarar as atuais mudanças no 

mundo de forma mais adaptada e segura. 

1. A responsabilidade pela garantia do trabalho não é das organizações, é antes de tudo uma obrigação de cada 

indivíduo. “Não é o touro que mata o toureiro. O toureiro é que se deixa matar”. 

2. O artista tem que estar onde o povo está – diz Milton Nascimento. A empregabilidade pressupõe mudar de 

cidade, estado, pessoas. Ser nômade virou competência. 

ATENÇÃO!  
Não deixe de ver 

também os 

Boletins 

imediatamente 

anteriores...pode 

haver vagas ainda 

em aberto. 

As informações contidas nas 

oportunidades de trabalho 

divulgadas nos Boletins são de 

exclusiva responsabilidade das 

fontes concedentes. 

 
 

E importante para aprimorarmos cada vez 
mais nossos serviços. 

 
OBRIGADO! 

 

Boletim n. 033 - 02.09.2018 

Sempre uma ótima 

oportunidade de trabalho 

para você! 

http://www.iadi.org.br/iblog/author/dieterkelber/
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3. Complementando: você sabe transitar tranquilamente por ambientes multiculturais e tem jeito para 

entender e conviver com as diferenças? Por exemplo, trabalharia no Sul do Pará ? Vale lembrar que a gente 

não pode querer a isca e o peixe. Tudo é uma troca. Para ganhar alguma coisa é preciso perder outra. Estou no 

interior da Bahia trabalhando enquanto minha família esta em outra cidade por enquanto. Sair da zona de 

conforto 

4. Em momentos de crise nada é mais importante do que aprender novas profissões. Desenvolver novas 

habilidades e competências. Renovar-se constantemente. Nunca ter medo de tentar algo novo mesmo que 

ainda pequeno. Afinal, um amador solitário construiu uma arca e um grande grupo de profissionais construiu 

o Titanic. 

5. Desapegar-se do fetichismo de cargos e posições. Se o trabalho oferecido lhe garante a sobrevivência e um 

grau de satisfação vá em frente. Ser humilde é fundamental. 

6. Você é capaz de definir em poucas palavras seu mercado alvo? O inimigo do bom é o melhor. 

7. Você tem um belo passado de glórias. Porém, sabe quanto o mercado está disposto a remunerar pelos seus 

serviços? 

8. Aprendizado contínuo difundido há alguns anos é cada vez mais forte quando se fala em empregabilidade. 

Jornais, Revistas, Internet. Tem que estar atualizado. Mas escolha os temas com cuidado. Existem muitos 

secretários de Deus proclamando notícias de caráter duvidoso e, sobretudo alarmista na questão da 

recolocação. A Internet fornece todo dia milhares de falsos profetas. Não aceite de imediato uma informação 

como verdadeira. Nem estas mal traçadas linhas que escrevo. Reflita. 

9. Aceitar críticas. Receba críticas sem pedras nas mãos. Acho que onde não há crítica o inimigo ajuda. Como 

no mundo corporativo, o pior cliente é aquele que não reclama. Aquele que o adula ou concorda com você 

100% quase nunca é seu amigo de fato. Críticas são uma ferramenta fantástica para nossa autoavaliação. 

Porém, seja crítico também quanto aos palpiteiros. 

10. Não deixe que os outros tenham piedade de você. Isto é a pior coisa: o coitadinho. 

11.Se você é do tipo que resiste, um conselho pare de viver o passado. Tem gente que vive presa ao que já 

aconteceu que resiste às novas ideias e às mudanças e, ao mesmo tempo, é neuroticamente preocupada com o 

envelhecimento, sem se dar conta de que são essa atitudes que, de fato, as tornam velhas. Saia da mesmice! 

Não adianta arrumar as mesas e cadeiras no convés do Titanic. 

12. Abandonar a histeria coletiva corporativa de que tudo está ruim, que está difícil. 

FAÇA UM PLANO DE TRABALHO PARA VIDA TODA! 

 1- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é *ÉTICA* 
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2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é *PLANEJAMENTO* 

3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO* 

4 - Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é *GARRA* 

5 - Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é *CRIATIVIDADE* 

6 - Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é *VONTADE* 

7 - Não basta iniciativa. Também é preciso ter "acabativa" O nome disso é *EFETIVIDADE* 

8 - Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é *PRODUTIVIDADE* 

9 - Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é *SUPERAÇÃO* 

10 - Para todo "Gamer Over", existe um "Play Again". O nome disso é *RECOMEÇAR*. 

 

 

I - OPORTUNIDADES 

DESENV. PES./PROF. 
 

1. OPORTUNIDADE: Bolsa FAPESP para graduados com 2 

anos de experiência 

 Duração da bolsa: até 9 meses. Valor da bolsa: R$ 3.021,60 (TT-IV)  

Perfil do candidato • Graduados, especialistas em Tecnologia de Informação (TI), com dois anos de 

experiência após a graduação ou título de mestrado na área de TI. • Deverá ser um profissional criativo e 

proativo. • Não pode haver vínculo empregatício. • É necessário ter disponibilidade para viagens à Piracicaba, 

onde acontecerão as reuniões presenciais do projeto. Resumo da oportunidade Essa bolsa será encaminhada 

para um profissional com formação ciências da computação, engenharia da computação, mecatrônica e afins, 

sendo o profissional responsável pelo desenvolvimento de lógicas de programação, capazes de realizar 
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processamento de dados, além de otimizar algoritmos já elaborados. Deverá também ser responsável pelo 

desenvolvimento do sistema web de processamento/transferência de dados.  

Os principais objetivos do trabalho do bolsista serão: a) desenvolvimento de rotinas de processamento de 

dados (experiência com dados 3D será um diferencial); b) otimização de rotinas de programação já 

elaboradas; c) desenvolvimento de segurança do sistema web; d) assessorar a criação de um projeto para 

plataformas de processamento web; f) assessorar a criação de uma plataforma de coleta de dados; g) outras 

atividades relacionadas ao projeto poderão ser delegadas ao esse bolsista. 

 Requisitos e diferenciais do desenvolvedor Domínio de pelo menos 2 linguagens de programação / 

frameworks: - C / C++ - R / Python - Javascript / web - Linux shell / bash - ROS, PCL, OpenCV, Angular, 

Flask 

Interessados Enviar e-mail para: gerencia@forlidar.com.br, com o assunto “Vaga Projeto PIPE”. Por 

gentileza, enviar CV atualizado, currículo escolar e dois contatos para referência. 

2. DRE - PUC-Campinas informa: 

 O Departamento de Relações Externas (DRE) da PUC-Campinas e o Santander Universidades tornam 

pública a abertura de inscrições para os interessados no Processo Seletivo de alunos de Graduação da PUC-

Campinas para o PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO SANTANDER UNIVERSIDADES, cujas normas e procedimentos se encontram disciplinados 

em Edital disponível no site do DRE, na Resolução Normativa PUC no010/12 e nos Princípios Gerais 

do Programa de "Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação". 

 O Programa de "Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação" é financiado pela Instituição 

Financeira Santander, que oferecerá Bolsa de Estudos no valor de R$ 11.674,50 (equivalente a € 3.000,00 

convertidos em 10/01/2018) a cada um dos 10 (dez) alunos selecionados. 

 O intercâmbio terá duração de 1 (um) semestre letivo a ser realizado no 1º semestre de 2019. 

 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de setembro, no site do Santander Universidades: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx# 

 Para concluir a inscrição e concorrer às vagas, é necessário trazer ao DRE a documentação especificada no 

Edital, conforme data prevista no mesmo. 

 Para outras informações e para acessar o Edital, acesse o site do DRE: 

 https://www.puc-campinas.edu.br/programa-de-intercambio-academico-ibero-americanas/ 

 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx
https://www.puc-campinas.edu.br/programa-de-intercambio-academico-ibero-americanas/
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II - VAGAS EFETIVAS 

 

3. Título Engenheiro Químico 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Vale-transporte  

Descrição 

Atuação com engenharia de processo, sistemas de tratamento de 

água e efluentes, com elaboração de proposta técnica, cálculos de 

processo e dimensionamento de equipamentos. Disponibilidade para 

viajar esporadicamente. 

Área Processos  

Cursos Graduação em Engenharia Química  

Status Aberta  

Link 

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenharia-de-

processo--sistemas-de-tratamento-de-agua-e-efluentes-sao-paulo-

21478  

 

4. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País Mauá/ SP / Brasil  
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Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Convênio com farmácia, Estacionamento, Restaurante na empresa, 

Vale-transporte  

Descrição 

Atuar com gestão do SGQ da empresa, atendimento técnico aos 

clientes, gerenciamento de não conformidades junto aos clientes e 

fornecedores. Atuar com gestão de indicadores, auditorias de 

produto e processos junto aos clientes, fornecedores e órgãos 

certificadores. Conhecimentos específicos em ISO9001, IATF16949 e 

VDA6.3 (desejável). Conhecimentos em processos de usinagem 

(torneamento, fresamento e retificação). Leitura e interpretação de 

desenho . Conhecimentos em ferramentas da qualidade (8D, MASP, 

FMEA, APQP, CEP). Conhecimento em elaboração e gestão de 

PPAP Conhecimento em gestão de IMDS. Possuir CNH e dirigir.  

Área Qualidade  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/assistente-de-

engenharia-maua-21477  

 

5. Título Engenheiro de Controle e Automação 

Cidade/Estado/País Barueri/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Auxílio Creche, Convênio com farmácia, Curso de idiomas, Estudo 

de faculdade, Estudo de pós-graduação / MBA, Participação nos 

lucros, Previdência privada, Restaurante na empresa, Seguro de 

vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte  
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Descrição 

Responsável por projetos de automação de abastecimento de 

combustíveis e controle de frotas, conduzindo a implantação do 

projeto em todo o seu ciclo de vida e a equipe do projeto na entrega 

do escopo contratado. Atuar como ponto de contato principal do 

projeto em projetos de alta, média e baixa complexidade, 

respondendo pelo mesmo nos âmbitos interno (da empresa) e do 

cliente. Realizar reuniões de status de projeto e/ou toda comunicação 

necessária para o projeto. Desenvolver o plano do projeto e 

controlar sua implementação de modo a tingir os resultados de 

prazo, custo, qualidade e escopo. Acompanhar e garantir a execução 

do projeto de acordo com o plano de projeto estabelecido. Alocar 

recursos e conduzir a equipe do projeto. Fazer o planejamento de 

resposta aos riscos e qualidade do projeto. Apoiar no 

desenvolvimento de parcerias, análise e contratação de terceiros. 

Obter o aceite de fases, e apoiar os processos de faturamento 

parciais e definitivo. Elaborar e consolidar a documentação do 

projeto (Gestão de Projetos e Técnica). Necessário conhecimento em 

MS Project. Necessário conhecimento em Práticas de 

Gerenciamento de Projetos (PMI). Necessário experiência em gestão 

de projetos de implantação de sistemas de automação e/ou 

infraestrutura.  

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia de Controle e Automação  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-analista-de-

projetos-senior--barueri-21476  

 

6. Título Engenheiro Eletricista 

Cidade/Estado/País São Bernardo do Campo/ SP / Brasil  

Salário R$ 4.000,00  

Benefícios 
Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete 
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Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo  

Descrição 

Atuar com providência de meios para que as atividades sejam 

desenvolvidas em conformidade e com as normas e procedimentos 

técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Buscar por 

novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores da empresa. 

Experiência na área de coordenação de engenharia clínica. 

Formação em Engenharia Clínica, Engenharia Elétrica ou 

Tecnólogo em Equipamentos Médicos.  

Área Qualidade, Segurança do Trabalho  

Cursos Graduação em Engenharia Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-da-area-

de-engenharia-clinica-sao-bernardo-do-campo-21474  

 

7. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Vale-refeição; Vale alimentação; Assistência médica; Assistência 

odontológica; Seguro de vida; Previdência privada; Participação nos 

Lucros ou Resultados.   

Descrição 

Acompanhar a execução do projeto conceitual, básico e executivo, 

visando a checagem de desvios, distorções e o cumprimento dos 

padrões e especificações de engenharia, garantir a qualidade dos 

projetos, identificar desvios dos objetivos definidos e atuar de modo 

a corrigi-los. Garantir o cumprimento do planejamento das 

atividades do projeto e gerenciar os recursos existentes de forma a 

assegurar o seu bom uso e garantir o atendimento das necessidades 

da Empresa. Acompanhar e informar com transparência a 

elaboração e execução de todas as fases (iniciação, planejamento, 
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execução, controle e encerramento) dos projetos de engenharia da 

empresa. Manter-se atualizado sobre novas tecnologias, 

recomendando a adoção de novas técnicas e processos, visando a 

melhoria da produtividade, qualidade, meio-ambiente e segurança. 

Pesquisar o mercado de fabricantes de equipamentos, materiais 

técnicos e serviços, de modo a identificar quais eles atendem as 

necessidades da empresa. Decidir quais empresas estão qualificadas 

tecnicamente para fornecer serviços, equipamentos e materiais aos 

projetos. Garantir que os projetos atendam as Boas Práticas de 

Engenharia, e as normas nacionais, internacionais vigentes 

aplicáveis aos projetos e assegurar o desenvolvimento de novas 

técnicas e processos. Ferramentas de planejamento e desenho. 

Experiência com gerenciamento de projetos.  

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-de-

projetos-de-engenharia-sao-paulo-21472  

 

8. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País Jaguariúna/ SP / Brasil  

Salário R$ 5.000,00  

Benefícios 
Assistência Odontológica, Seguro de vida em grupo, Vale-

transporte.  

Descrição 

Desenvolver projetos de tubulação, de acordo com especificações 

técnicas. Estudar viabilidade e realizar levantamentos quantitativos 

de materiais e serviços. Especialização em Projetos Mecânicos. 

Conhecimentos em leitura e interpretação de desenho. Domínio em 

software AutoCAD / SolidWorks. Conhecimentos em processos de 

usinagem e montagem, projeto de tanques, reatores, agitadores. 



                                   
www.spzeducacao.com.br 

spzeducorp@gmail.com 
        

Prof. MSc. Valdenir Pontes 

 

                                  
 

DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 

Conhecimentos em processos de manufatura. Experiência na função.  

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/projetista-de-

tubulacao-jaguariuna-21468  

 

9. Título Técnico em Elétrica 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 2.750,00  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte  

Descrição 

Calibração de equipamentos de escopo. Realizar segurança elétrica. 

Preenchimento de ordem de serviço. Anotações dos dados obtidos na 

calibração em planilha. Utilizar simuladores. Necessário experiência 

em equipamentos hospitalares.  

Área Manutenção  

Cursos Técnico em Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-em-

equipamentos-medicos-pleno--sao-paulo-21463  
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10. Título Líder de Produção 

Cidade/Estado/País Sorocaba/ SP / Brasil  

Salário R$ 3.000,00  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Celular fornecido pela empresa, Cesta Básica, Estacionamento, 

Participação nos lucros, Restaurante na empresa, Seguro de Vida 

em Grupo, Transporte Fornecido pela empresa  

Descrição 

Coordenar, organizar, distribuir e acompanhar todos os serviços 

pertinentes à área de produção, providenciando matérias primas e 

equipamentos para abastecimento da linha de produção, definindo 

os recursos humanos, bem como, acompanhando e prestando 

orientações para elaboração do processo produtivo, de modo a 

garantir o adequado suprimento dos clientes da empresa dentro dos 

padrões estabelecidos de tempo, volumes, segurança e qualidade do 

atendimento e cumprimento das normas e procedimentos da 

empresa. Garantir diariamente, no início dos turnos de trabalho, os 

materiais, componentes e, principalmente, matérias primas, 

necessários para abastecimento de toda a linha de produção, 

baseando-se na programação recebida do PCP (Planejamento e 

Controle da Produção), distribuindo-os pelos diversos setores da 

produção. Conhecimentos em Sistema Toyota de Produção, com 

JIT/JIS. Domínio em gestão de KPI (OEE, Eficiência, Taxa de 

Atendimento e Gestão de Pessoas). Experiência em indústria 

automotiva. Imprescindíveis: Liderança, Resiliência, Trabalho em 

equipe, Reconhecer e Solucionar Problemas e Comunicação. 

Disponibilidade para trabalho aos finais de semana, conforme 

necessidade. 

Área Produção  

Cursos Técnico em Elétrica, Técnico em Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/lider-de-producao-

sorocaba-21462  
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11. Editor de Imagens - Vaga 150493 

Campinas, SP 

Empresa admite Editor de Imagens para Tempo integral em Campinas. 

Atividades para o cargo: 

Gerir o time de terceiros e editar material didático de baixa complexidade, garantindo o cumprimento de 

todas as etapas do processo editorial da área de Franquias (Idiomas) e ELT. Gerir projetos de baixa 

complexidade: continuidade de coleção, revisão sem mudança na experiência do aluno. 

Atuar em Tempo integral De segunda a sexta - horário comercial. 

Requisitos necessários: 

Ensino superior completo 

Experiência desejada: 1 ano. 

Formado em letras, pedagogia ou jornalismo. Imprescindível inglês avançado/fluente (com certificação). 

Experiência em sala de aula como professor de idiomas. Conhecimento em processo editorial (revisão 

linguística, crítica e etc.). Diferencial: experiência em escolas de idiomas.publidade 

Proposta oferecida: 

Contrato Efetivo, Remuneração (R$): A combinar. 

Pacote de benefícios: Convênio Médico| Convênio Odontológico| Vale Refeição| Vale Transporte  

Sobre este anúncio: 

Categoria: Comunicação 

Data de publicação: 14/08/2018 - 2 semanas atrás 

Código deste anúncio: 150493 

 LINK: https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-campinas-sp-151840-

meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

12. Analista de Marketing 

https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-campinas-sp-151840-meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-campinas-sp-151840-meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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Local: Campinas/SP 

 

Salário: Enviar pretensão salarial 

 

Benefícios: Vale Alimentação R$ 19,00 por dia útil, Vale Transporte ou Vale Combustível (sem o desconto dos 

6% previsto em lei), Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida, Café da Manhã e Uniforme. 

 

Atividades:  

Criação e atualização/movimentação de web site/redes sociais, criações gráfica, fotos, vídeos, material 

publicitário, contribuindo para o gerenciamento do site institucional da empresa. Realizar desenvolvimento do 

jornal mural, newsletter, mailing e/ou demais ferramentas que sejam necessárias para garantir o fluxo de 

informações/comunicações externas e internas da empresa. 

 

Requisitos:  

- Essencial que seja dinâmico, e capaz tanto de realizar desde tarefas operacionais a situações estratégicas da 

área, ter uma excelente comunicação verbal, escrita e saber lidar com pessoas; 

- Ter no mínimo 04 anos de experiência na área; 

- Ensino Superior completo em Publicidade e Propaganda, Propaganda e Marketing, Comunicação Social, 

Jornalismo ou Administração de Empresas com ênfase em áreas afins. 

 

Horário: Comercial de segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h, com 01:15h de intervalo. 

 LINK: https://www.emprega-me.com.br/vaga/106818/analista-de-marketing-por-katia/ 

13. CONSULTOR DE VIAGENS (V4855E2219) 

Código da vaga: (V4855E2219) 

Nível: Auxiliar/Operacional 

Cargo: Consultor (a) 

Local: Campinas/São Paulo 

Quantidade: 1 

Responsabilidades: Atendimento ao público para venda e orientação de intercâmbios e viagens. Pré e pós 

vendas. Participação em ações de divulgação da agência, estabelecimento e manutenção de parcerias e 

organizar eventos a fim de prospectar clientes. 

 

Requisitos: Experiência com vendas de programas de intercâmbio cultural e turismo, inglês avançado. Ter 

tido uma experiência de intercâmbio cultural. 

 

Salário: R$ 1.290,00 

 LINK: https://dmrempregos.com.br/vagas_detail.php?idvaga=4855 

https://www.emprega-me.com.br/vaga/106818/analista-de-marketing-por-katia/
https://dmrempregos.com.br/vagas_detail.php?idvaga=4855
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III - VAGAS TRAINEES 

 
 
 

 

IV - VAGAS ESTÁGIOS 

 

14. SAMSUNG INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PARA 

A INFORMÁTICA CONTRATA: 
 

 Estágio na área de Segurança 

Formação Acadêmica: 

- Cursando em Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Tecnologia em Segurança da Informação ou 

áreas relacionadas. 

 

Principais Atividades: 

- Desenvolvimento e implementação de novas ferramentas da área de segurança, bem como suporte nas 

ferramentas existentes; 

- Configuração de sistema CFTV; atividades diárias de suporte ao cliente interno da área de segurança 

organizacional, bem como atividades em conjunto com áreas parceiras para melhoria dos processos internos 

da empresa e auditorias. 

 

Qualificações e Habilidades Desejadas: 
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- Linux; Java J2EE; PHP; Spring framework; Javascript; HTML5; CSS3; Apache Tomcat ou JBoss 

WebServer; MySQL; 

 

Idiomas: 

- Inglês intermediário. 

 

Interessados em participar do Processo Seletivo devem se cadastrar em www.sidi.org.br  

 

 Estágio na área de Testes 

Formação Acadêmica: 

- Cursando Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações ou àreas 

relacionadas; 

 

Principais Atividades: 

- Executar testes do software nos dispositivos móveis conforme alocação prévia, considerando o prazo definido, 

utilizando os casos de teste previamente criados; Executar testes de interoperabilidade nas aplicações (Jogos e 

aplicativos) de terceiros a serem embarcados no software dos dispositivos móveis;  

- Executar testes de sanidade (funcionalidades básicas do telefone) e testes exploratórios; Executar alguns 

testes de Laboratório; Reportar os resultados dos testes através da ferramenta adequada já definidas pelo 

grupo;  

- Reportar defeitos encontrados no comportamento do software em ferramenta adequada, baseado nos 

requisitos do mesmo; 

- Validar especificações do telefone e manuais embarcados; Auxílio nas atividades rotineiras do time, 

interagindo com os técnicos e engenheiros do time; Interação com as ferramentas Test Link (execução de 

teste), Jira (report de resultados), PLM (report de defeitos) e confluence (compartilhamento de informação). 

 

Qualificações e Habilidades Desejadas: 

- Pacote Office; 

- Conhecimentos básicos de telecomunicações (tecnologias móveis 2G, 3G, 4G); 

 

Idiomas: 

- Inglês avançado; 

 

Interessados em participar do Processo Seletivo devem se cadastrar em www.sidi.org.br  

 

 Estágio em Desenvolvimento de SW  

Formação Acadêmica: 

- Cursando Engenharia de Computação, Ciência da Computação ou àreas relacionadas; 

 

Principais Atividades: 

- Participação em projetos de desenvolvimento de aplicativos (Android, Tizen, iOS, voice apps) sob supervisão 

de um mentor; 

- Design, codificação, testes, bugfix; 

- Aprendizagem e desenvolvimento de habilidades de desenvolvimento de software, processos e tecnologias na 

prática. 

 

Qualificações e Habilidades Desejadas: 

- Android, Java , MySQL, GIT, metodologias ágeis;  

- Experiência prévia com projetos de desenvolvimento de software. 

 

http://www.sidi.org.br/
http://www.sidi.org.br/
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Idiomas: 

- Inglês avançado; 

 

Interessados em participar do Processo Seletivo devem se cadastrar em www.sidi.org.br  

 

15. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO NA ÁREA DE 

ENGENHARIA 

Multinacional do segmento metalúrgico seleciona Estagiário para área de ENGENHARIA na cidade de 

Hortolândia/ SP. 

Requisitos: Ensino Superior cursando Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia de 

Manufatura.  

Acompanhará a fabricação de amostras de desenvolvimento e as de todas transferências de peças entre 

prensas e seus respectivos PPAPs (Fornecedores e Clientes)  

Conhecimento Pacote Office; Inglês Avançado; 

 Composição Salarial: Bolsa R$ 1.570,00 ; Assistência médica, odontológica, Refeição no local, Seguro de Vida, 

Cesta Básica e Vale Transporte.  

Enviar currículo aos cuidados de Rita Moraes, para o e-mail rita.moraes@gkn.com identificando Estágio em 

Engenharia no campo assunto. 

16. Oportunidade Banco Citibank S/A (Plataforma Campinas, SP) 

 Descrição das atividades: 

•             Atendimento ao cliente para suporte em geral (Telefone e E-mail); 

•             Facilitador no relacionamento do cliente com o Banco – Pós-Vendas; 

•             Suporte na obtenção e preparação do kit de documentos para abertura de conta PJ e 

Acompanhamento das demandas para implementação de canais eletrônicos; 

•             Suporte nos processos de manutenção de conta (procurações, atualização de poderes, endereço, etc); 

•             Direcionamento de demandas de clientes para áreas internas; 

•             Confecção de apresentações diversas e elaboração de planilhas em Excel para controle das demandas 

da plataforma; 

•             Recebimento e Envio de Documentação / Pedido de portador / Envio de malotes internos; 

•             Acompanhamento interno de demandas de Trade e Lending (contratos, deferral, liquidação, etc); 

 Descrição Perfil Pessoal / Competências: 

http://www.sidi.org.br/
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Competências 

•             Estudante universitário com formação prevista para dez’2019 ou 2020 

•             Cursando administração, contábeis, economia ou engenharia e ou áreas de formação relacionadas. 

•             Inglês fluente; Conhecimentos de pacote office; 

 Perfil Pessoal 

•             Determinação, pro atividade e vontade de aprender; 

•             Trabalho em equipe; bom relacionamento interpessoal e facilidade de Comunicação 

•             Atenção a detalhes, capacidade de concentração e organização; 

•             Criatividade e capacidade de identificar e propor oportunidades de melhoria; 

•             Raciocínio lógico e capacidade analítica; 

 Os CV de interessados devem ser enviados a mim e Caroline Augusto (caroline.augusto@citi.com) . 

Entraremos em contato com os pré selecionados por e-mail ou telefone informado para agendamento de 

entrevista via Skype. 

17. Oportunidade de Estágio 
 

RAMO DA EMPRESA 

- Laboratório de testes e análises técnicas. 

CURSOS 

- Química; 

- Farmácia; 

- Bioquímica. 

REQUISITOS 

- Cursando do 2° até o 6° Semestre; 

- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2020 até o 2° semestre de 2022. 

BENEFÍCIOS 

- Bolsa auxílio no valor de R$1000,00 por mês; 

- Auxílio refeição no valor de R$23,00 por dia; 

- Auxílio transporte; 

- Recesso remunerado; 

- Possibilidade de prorrogação e efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 

De segunda a sexta, das 7h30 às 14h30 ou das 10h às 17h, ambos com 1h de intervalo. 

Jardim Santa Clara do Lago II - Hortolândia 

Anote o código: 164341 e ligue para (19) 3004-6290. 

18. Oportunidade de Estágio 
 

mailto:caroline.augusto@citi.com
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RAMO DA EMPRESA 

- Consultoria em informática. 

CURSOS 

- Relações Públicas; 

- Tecnologia em Empreendedorismo; 

- Gestão de Empresas/ Negócios e Finanças/ Empreendedorismo; 

- Administração - Marketing e Propaganda/ Empresas e Negócios/ 

Serviços/ Empreendedorismo/ Mercadológica. 

REQUISITOS 

- Concluir no 2° semestre de 2018 até o 2° semestre de 2020; 

- Inglês Fluente. 

BENEFÍCIOS 

- Bolsa Auxílio no valor de R$ 1400.00; 

- Auxílio Transporte; 

- Recesso Remunerado; 

- Vale Refeição no valor de R$ 25.00; 

- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 

De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com 2h de intervalo. 

Jardim Chapadão - Campinas 

Anote o código: 161212 e ligue para (19) 3004-6290. 

19. ESTAGIÁRIO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Campinas SP 

Saber se expressar bem (verbal e escrita) 

Língua inglesa entre nível intermediário e avançado 

Cursando engenharia de Telecomunicações; Elétrica ou Computação, com formação prevista para 2020. 

Envie seu CV para trabalheconosco@padtec.com.br com assunto "estagiário em telecomunicações" . 

ESTÁGIO COMERCIAL 

Estudante de cursos de Engenharias, Administração e afins. 

CV para thais.panzera@fm2s.com.br com assunto "estagio comercial" 

20. Estágio relações públicas 

Requisitos: • Conhecimento em Adobe Illustrator ou Corel Draw • Pró-atividade e comprometimento; • 

Interesse em aprender; • Versatilidade e facilidade para se adaptar; • Capacidade para trabalhar em equipe; • 

Estar cursando Relações Públicas. Benefícios: • Salário xo a combinar + Condução Carga Horária: • 30 horas 

semanais (segunda a sexta).  

Envie seu currículo para: rh@meupetfavorito.com.br 

21. Oportunidade de Estágio 
RAMO DA EMPRESA 

- Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. 
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CURSOS 

- Comunicação Social - Jornalismo; 

- Jornalismo com ênfase em Multimídia. 

REQUISITOS 

- Concluir o curso entre o 1° semestre de 2019 até o 1° semestre de 2021; 

- Cursando do 3° até o 7° Semestre; 

- Desejável conhecimentos teóricos em gravação e edição de vídeos. 

BENEFÍCIOS 

- Bolsa auxílio no valor de R$850,00 por mês; 

- Auxílio transporte; 

- Recesso remunerado; 

- Possibilidade de prorrogação e efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com 1h de intervalo. 

Morada do Sol - Americana 

Anote o código: 164399 e ligue para (19) 3512-9726. 

22. Oportunidade de Estágio 
RAMO DA EMPRESA 

- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 

administrativo não especificados anteriormente. 

CURSOS 

- Marketing; 

- Design Gráfico/Digital; 

- Tecnologia em Criação e Produção Publicitária; 

- Comunicação Social - Publ. e Propaganda/ Mídias Digitais. 

REQUISITOS 

- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2018 até o 1° semestre de 2023; 

- Cursando do 1° até o 8° Semestre; 

- Photoshop ou Corel Draw ou Illustrator básico. 

BENEFÍCIOS 

- Bolsa auxílio no valor de R$900,00 por mês; 

- Restaurante no local; 

- Auxílio transporte; 

- Recesso remunerado; 

- Possibilidade de prorrogação e efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO 

De segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, com 1h de intervalo. 

Vila Real - Hortolândia 

Anote o código: 164295 e ligue para (19) 3512-9726. 

23. Empresa - America Financiamento e Seguro 

 VAGAS PARA OPERADOR DE TELEMARKETING 

 Descrição: 

 • 44 horas semanal; 

 • Salário + Vale Alimentação + Comissão + Premiações; 
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 • Local: Campinas-SP; 

 • Regime: Efetivo – CLT; 

 • Desejável Experiência com Ativo de vendas; 

 Exigências: 

 • Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)  

 • Experiência em Vendas 

 Enviar currículo para: elton.silva@americafinanceira.com.br 

 

24. ESTÁGIO IBM-CURSOS DE 

TECNOLOGIA 

 

Se você está pensando em como começar uma carreira na área de T.I, tenho uma dica para você: A IBM te 

convida para explorar o mundo da tecnologia! Vai encarar o desafio de fazer parte de uma das maiores 

empresas de T.I do mundo? O programa de estágio da IBM está te esperando! 

 Pré-requisitos: 

-Estar na graduação na área de TI. 

-ESTAR A PARTIR DO 5º SEMESTRE DA FACULDADE. 

-INGLÊS INTERMEDIÁRIO  

Acesse o link ibm.biz/programabtp para se inscrever nessa oportunidade. 

Não esqueça de convidar seus mig@s também, ok? 

Ficou com dúvida? Fala com a gente: mlcav@br.ibm.com 

25. Oportunidade de estágio, aos alunos do curso 

de JORNALISMO e PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 

 https://portal.comunique-se.com.br/band-tem-vagas-de-estagio-em-radio-tv-jornalismo-e-publicidade/ 

26. ESTÁGIO EM MARKETING NO GLOBOPLAY SP 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Cursando Marketing - Publicidade e Propaganda com previsão de formatura entre 2019.2 e 2020.1 

 Boa redação  

 Bom conhecimento da língua portuguesa  

mailto:elton.silva@americafinanceira.com.br
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjIir3R8trZAhXCEJAKHTr9Dm4QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.passeidireto.com%2Farquivo%2F3126841%2F5-semestre-individual&usg=AOvVaw2zp8RmVVr9Yqk0h5zyJkj_
mailto:mlcav@br.ibm.com
https://portal.comunique-se.com.br/band-tem-vagas-de-estagio-em-radio-tv-jornalismo-e-publicidade/
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 Conhecimento em Excel, Power Point, Internet e consumo de produtos web (Netflix, Globoplay, 

Spotify, etc.) 

 Conhecimento de ferramentas de desenho da Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign) 

 Utilização e engajamento de redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) 

 Características Pessoais/Comportamentais: Dinâmico,Pro ativo, Interessado e Criativo 

 

ATIVIDADES DO ESTÁGIO: 

- Analisar relatórios, propor campanhas ou ações para melhora do indicador; 

- Administrar campanhas internas, brindes e ações de endomarketing; 

- Criar identidade visual seguindo a definição Globoplay; 

- Realizar atividades junto a área de Processos para: 

  - ouvir ligações com foco no processo; 

  - escrever, organizar processos e procedimentos para os operadores; 

  - criar notícias, postar informações/ respostas na intranet; 

  - diagramação, criação de layouts para intranet. 

- Atualização e criação de documentos, videos para intranet; 

- Recebimento de demanda, entendimento do fluxo e reescrita do processos para que a operação possa 

executar; 

- Criação de notícias, respostas ao "fale conosco"; 

- Criação de banners, imagens, teaser para chamadas de algo de destaque para a operação; 

- Elaboração de apresentação em power point; 

- Acompanhamento de relatorios diversos; 

- Criação de campanhas e ações de Endomkt (tratamento desde a criação, contato com fornecedor, 

prospecção, validação, levantamento de custos, provisionamento da data até a entrega final) 

- Manutenção de controle diversos (malote, brindes, nota fiscal, solicitações de reembolso) 

Local de trabalho: Rua Werner Siemens, 111 - Lapa - SP  

Preferência de disponibilidade de horário do estágio: 10h as 17h  
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Preferência de horário da faculdade: noturno 

 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

• Bolsa Auxílio: R$ 1.428,91 

• Auxílio Transporte 

• Vale-Refeição 

• Seguro de Vida  

CARGA HORÁRIA: 

• 6 horas/dia  

Benefícios 

 Vale-transporte 

 Vale-refeição 

 Seguro de vida 

 Bolsa auxílio 

 

27. Grupo Globo seleciona estudantes de Marketing - Publicidade 

e Propaganda para uma vaga de estágio na área de 

MARKETING DO GLOBOPLAY. 

 O Grupo Globo é o maior conglomerado de empresas do setor de mídia do Brasil, atuando também no setor 

de telecomunicações. É também o maior conglomerado de mídia de toda a América Latina. Coordena os 

processos de planejamento estratégico, de preparação de business plans e orçamentos, coordena as questões 

jurídicas corporativas, operações financeiras e contábeis. 

 Venha fazer parte do nosso time! 

LINK:  https://www.vagas.com.br/vagas/v1742767/estagio-em-marketing-globoplay-sp.html 

28. ESTÁGIO JORNALISMO 

Atividades:  

Apoio na criação de textos para boletim /jornal/ carta aberta/ matérias site/ cartazes/faixas Providenciar o 

arquivamento digital dos boletins e jornais. 

Realizar o Clipping digital das matérias que saem na imprensa. 

Providenciar a redação de textos e entrevista para o jornal. 

Manter contato com as subsedes em busca de informações. 

https://www.vagas.com.br/vagas/v1742767/estagio-em-marketing-globoplay-sp.html
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Realizar a cobertura das audiências e assembleias que necessitem da presença de um jornalista Manter o bom 

relacionamento com a equipe de trabalho. 

Requisitos:  

Cursando Jornalismo. 

Disponibilidade para trabalhar num período de 6 hs. 

BENEFÍCIOS: 

Vale Transporte 

Vale Refeição 

SALÁRIO: R$ 1.200,00 

Regime de Contratação: Efetivo (Regime CLT) 

VAGAS: 1 

LINK: http://www.procurandoemprego.net/estagio-de-jornalismo-

campinas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

29. Estágio relações públicas 

Requisitos: • Conhecimento em Adobe Illustrator ou Corel Draw • Pró-atividade e comprometimento; • 

Interesse em aprender; • Versatilidade e facilidade para se adaptar; • Capacidade para trabalhar em equipe; • 

Estar cursando Relações Públicas. Benefícios: • Salário xo a combinar + Condução Carga Horária: • 30 horas 

semanais (segunda a sexta). 

Envie seu currículo para: rh@meupetfavorito.com.br 

30. Estagiário na área de Comunicação 

Campinas, SP 

Empresa admite Estagiário na área de Comunicação para Tempo integral em Campinas . 

Atividades para o cargo: 

Responsável pelo desenvolvimento do boletim informativo da empresa, diretrizes internas de comunicações, 

eventos internos. Desenvolver e liderar campanhas internas de comunicação, em parceria com outras áreas, 

com recursos internos ou apoio de agência. Desenvolver atividades de responsabilidade social corporativa em 

http://www.procurandoemprego.net/estagio-de-jornalismo-campinas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://www.procurandoemprego.net/estagio-de-jornalismo-campinas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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alinhamento com as políticas corporativas na unidade local e por meio de necessidades específicas do 

segmento. Desenvolver materiais de comunicação para assuntos governamentais e regulatórios. 

Atuar em Tempo integral De segunda a sexta das 08h00 – 15h00. 

Requisitos necessários: 

Ensino superior em andamento 

Experiência desejada: 1 ano. 

Estudantes dos cursos de relações públicas ou jornalismo, formação entre dez/2019 e dez/2020. Imprescindível 

inglês avançado (o candidato fará validação oral e escrita do idioma). Pacote office.dade 

Proposta oferecida: 

Contrato Estágio, Remuneração (R$): 1.578,00. 

Pacote de benefícios: Vale Refeição| Vale Transporte  

Sobre este anúncio: 

Categoria: Estágio 

Data de publicação: 17/08/2018 - 2 semanas atrás 

Código deste anúncio: 151840 

 LINK PARA CADASTRO: https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-

campinas-sp-151840-meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

31. Estagiário(a) de Customer Happiness 

Campinas, SP Jardim Guanabara 

Ctrl+Play 

Rede de franquias de escolas de programação/robótica para crianças/adolescentes admite Estagiário(a) de 

Customer Happiness para Meio-período em Campinas Jardim Guanabara. 

Atividades para o cargo: 

- Fornecer suporte aos nossos clientes (respondendo chats, e-mails, chamadas, mensagens do Facebook, etc.) e, 

quando necessário, direcionar internamente os contatos recebidos; - Promover insights para mídias sociais 

https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-campinas-sp-151840-meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jobbol.com.br/vagas/151840-estagiario-na-area-de-comunicacao-campinas-sp-151840-meio-periodo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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(Facebook, Instagram, YouTube, etc.); - Otimizar a resolução criativa de problemas, de dúvidas e de 

necessidades (na mesma velocidade em que aparecem!) dos nossos clientes ou futuros clientes, via e-mail, via 

redes sociais e via telefone; - Revisar e moderar conteúdos postados por usuários em nossas redes sociais, para 

assegurar a coerência com a nossa audiência; - Trabalhar constantemente em conjunto com as equipes de 

Design, de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e de Operações Estratégicas, para assegurar o 

comprometimento com as necessidades dos nossos clientes; - Monitorar o mercado (tendências, concorrência, 

inovações, etc.); - Acompanhar indicadores de performance; - Coletar feedbacks e sugestões de franqueados e 

de prospects; - Triar e tratar possíveis bugs e problemas operacionais que afetam os nossos franqueados; - 

Fazer os nossos clientes se encantarem por nós e por nossa marca.  

Atuar em Meio-período De segunda à sexta-feira, com jornada flexível de 6 horas por dia. 

Requisitos necessários: 

Ensino superior em andamento 

Experiência desejada: 1 ano. 

Buscamos um(a) Estagiário(a) de Customer Happiness que atenda aos seguintes requisitos: - Cursando nível 

superior em Relações Públicas, em Jornalismo, em Administração, em Comunicação Social, em Midialogia, em 

Publicidade e Propaganda, em Propaganda e Marketing, ou afins; - Pelo menos 1 ano de experiência na área 

de Marketing Digital como Social Media; - Muita facilidade para se comunicar, tanto na escrita quanto de 

maneira oral, via telefone; - Domínio em Facebook Ads e em Google Adwords; - Conhecimento de práticas de 

Customer Happiness; - Conhecimentos intermediários de Microsoft Excel; - Assimilar rapidamente as noções 

culturais e operacionais relacionadas ao público-alvo, e também adaptá-las em cada ação de Marketing; - 

Facilidade com tecnologias e com sistemas.publicidae  

Proposta oferecida: 

Contrato Estágio, Remuneração (R$): A Combinar. 

Pacote de benefícios: Vale Transporte | Seguro de vida Horário de trabalho flexível, de acordo com as suas 

necessidades; Dress code casual; Desenvolvimento profissional acelerado (acredite, você fará coisas que um[a] 

estagiário[a] padrão não teria oportunidade para fazer em muitas empresas!); Alta possibilidade de efetivação 
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Sobre este anúncio: 

Categoria: Estágio 

Data de publicação: 13/08/2018 - 2 semanas atrás 

Código deste anúncio: 149937 

LINK: https://www.jobbol.com.br/vagas/149937-estagiarioa-de-customer-happiness-campinas-sp-jardim-

guanabara-149937-ctrlplay-tempo-

integral?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

32. VAGA DE ESTÁGIO 

Atividades: 

Atuar com atividades inerentes ao cargo. 

Escrever textos para postagens em redes sociais, edição de imagens em photoshop, análise de dados de redes 

sociais, wordpress. 

Requisitos: 

Cursando publicidade, marketing, jornalismo, rp ou áreas correlatas. 

Ter redação própria. 

Dias da Semana: Não Informado 

Horário / Período: 

A definir 

A empresa oferece: 

Salário: de R$501,00 à R$1000,00 

Benefícios: Vale Transporte 

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado. 

 LINK: https://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiario-publicidade-marketing-jornalismo-

387744.aspx?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

33. Estágio Pré Venda (2 vagas) 

Responsabilidades: 

Atuará diretamente na identificação e prospecção ativa de clientes. Abrir relacionamento com novos leads com 

a finalidade de levantar informações profundas e ricas para auxiliar no processo de vendas da empresa. 

https://www.jobbol.com.br/vagas/149937-estagiarioa-de-customer-happiness-campinas-sp-jardim-guanabara-149937-ctrlplay-tempo-integral?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jobbol.com.br/vagas/149937-estagiarioa-de-customer-happiness-campinas-sp-jardim-guanabara-149937-ctrlplay-tempo-integral?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jobbol.com.br/vagas/149937-estagiarioa-de-customer-happiness-campinas-sp-jardim-guanabara-149937-ctrlplay-tempo-integral?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiario-publicidade-marketing-jornalismo-387744.aspx?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiario-publicidade-marketing-jornalismo-387744.aspx?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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Realizará atualização de sistemas com informações relevantes sobre oportunidades em prospecção, 

apresentará tecnicamente via contato telefônico o serviço/produto aos leads. Realizará agendamento de 

reuniões, atuará diretamente na identificação e prospecção ativa de clientes. Abrir relacionamento com novos 

leads.  

Requisitos Básicos: 

·         Estudando Administração ou Comunicação (Máximo 5º Semestre)  

·         Perfil prático, proativo e comunicativo;  

·         Gostar lidar com pessoas.  

Benefícios: 

·         Vale Transporte ou Estacionamento, Vale Refeição ou Vale Alimentação (R$ 20,00 por dia) 

Horário de Trabalho: 08:30 às 15:30  

Enviar currículo para: manuela.contardi@expodpedro.com.br 

34. ESTÁGIO EDITAL 46/2018 CURSO SUPERIOR DE 

INFORMÁTICA 

 (Cursando à partir do 1º Semestre do curso de Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas 

de Informação, Superior em Tecnologia - Redes de Computadores, Análise de Sistemas) A inscrição on-line 

será efetuada via internet,no endereço eletrônico: 

http://www.siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertasEstagios.jsf?c=20180046  

Período de inscrição: 27/08 até às 17h00 do dia 11/09/2018  

O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição: a) Comprovante de matrícula do semestre atual no 

referido curso.  

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE ABAIXO: http://www.dgrh.unicamp.br/estagiarios/processo-

seletivo 

35. Vaga para estágio de engenharia em aplicações de IoT 

Sobre a OneRF Networks: A OneRF é uma startup formada por pesquisadores da Unicamp e especialistas no 

mercado de medição e telemetria. Operamos no mercado de conectividade de dispositivos, provendo 

conectividade IP sem fio, robusta, e de baixo custo para aplicações de IoT, SmartGrid, Smart City, Industria 

4.0 e Agronegócios. 

 Estamos situados no bairro Cambuí na cidade de Campinas-SP. Responsabilidades:  Integrar redes IoT com 

sistemas de nuvem;  Desenvolver interfaces gráficas para aplicações de IoT;  Implementar sistemas de 

monitoramento de dispositivos de rede;  Interpretar arquivos de log de rede;  Implementar/adaptar novos 

protocolos de comunicação em dispositivos da própria empresa;  Eventuais representações da empresa em 

eventos externos; 

mailto:manuela.contardi@expodpedro.com.br
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 Requisitos de experiência:  Experiência em redes de computadores (IPv4 e IPv6);  Experiência com 

protocolos de rede;  Domínio de equipamentos de redes (roteadores, gateways, etc.);  Desejável experiência 

com ZABBIX;  Desejável experiência com protocolos de redes IoT; 

 Requisitos de habilitações  Ensino superior, completo ou incompleto, em ciência da computação, sistema de 

informação, engenharia da computação, ou similares;  Inglês básico;  Interesse por redes de dispositivos 

embarcados; 

 Enviar currículos para: gustavo@onerf.com.br http://onerf.com.br/ 

36. Vaga para engenharia de hardware em aplicações de IoT 

Responsabilidades:  Projetar circuitos eletrônicos;  Desenvolver layout de placas de circuitos eletrônicos;  

Integrar módulos eletrônicos e de comunicação;  Desenvolver partes de softwares e firmwares;  Participar 

na interação de softwares e firmwares com os dispositivos;  Pesquisar novas tecnologias;  Testar e validar 

protótipos;  Representar a empresa em eventos externos; Requisitos de experiência:  Experiência em 

eletrônica e desenvolvimento de dispositivos eletrônicos;  Experiência em desenvolvimento de hardware 

embarcado;  Experiência em programação de baixo nível para desenvolvimento de firmware;  

Familiaridade com ferramentas de desenvolvimento de placas eletrônicas;  Familiaridade com equipamentos 

de bancada de eletrônica;  Desejável possuir noções de algoritmos e técnicas de inteligência artificial; 

 Requisitos de habilitações  Formação em engenharia elétrica, eletrônica ou similares;  Boa capacidade de 

comunicação em língua inglesa; 

  Disponibilidade para viagens 

 Enviar currículos para: gustavo@onerf.com.br http://onerf.com.br/ 


