
A Agroenergia atua na comercialização e prestação de serviços

no setor elétrico brasileiro, sendo membro da CCEE (Câmara de

Comercialização de Energia Elétrica) e agente comercializador

autorizado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Formada por uma equipe diferenciada e presente, representa

produtores e consumidores livres de energia.

Estágio Agroenergia 2018

Pré-Requisitos / Competências Desejáveis

• Cursando a partir do 5º semestre em Administração ou
Engenharia Elétrica

• Bons conhecimentos do Pacote Office

• Habilidade de relacionamento interpessoal

• Raciocínio analítico e proatividade

Principais Atividades

• Suporte na gestão de carteira de clientes

• Desenvolvimento e análise de relatórios de energia

• Atendimento a clientes

Benefícios: Bolsa Auxílio e Seguro de vida

Preferência por disponibilidade de 6 horas diárias.

Início imediato.

Os currículos devem ser enviados para rh@agroenergia.com.br

com o assunto: Estágio

Av. Maurilio Biagi 800 Sl. 1.207

CEP:14020-750 

Tel: (16) 3877-7520

Ribeirão Preto – SP – Edifício Spasse

www.agroenergia.com.br

mailto:rh@agroenergia.com.br


����������	
�������
��������������������������������������� ! "#��$ ��������%��#��&' (�)����� ������������� ����� *� $������� �%��#��&' �� ��!�����+��!#����*�� ������ ! "#��+�������,����� ���� �#�#,�������� �(-�����!�$�,���������� �� �� ��#��.�����������/�������������������!#�������0�����������"��"���� ���#$������������#����������1����� ��2���� �*���3 !3��� 41���������� ���5�!�&' *�6��#������ ���7����3 !3#���� *�8!#��*�0���' ����9��$ ���������8 ���#��&' �#������:���#3#�����4�;�5������0����#' ����8�!��������������� #�������&<�����$��������� ��!#��� �"��#,��# ��!=�;�7����3 !3������>��������&<���+���3#��������#�*��������������3 !3�����!��� �=�;�?����#$#���*��� � ����#��!���������!�� ��������#������ ��������3 !3#���� *���� ����������#��� ��"��� ��������!����=�;����!#�������/�# �*�!�3������ � ����#��������#��!������� 3 ���� "��������� !@�#�������/�������0�����A�9��$ ������=�;�1��!#,�����/!#�����������"#�������#��#��� �������/���:8 �%��#���� ����2��#!#�����4;�B#3C��#��"�����!#����� ����! ���� ��D��� ���������&' �� ������#����������12=��;�E>���#C��#����� ����&<���$���#�=�;�5����# ��� ��!�� =�;�8 �%��#���� �� �9�� ���F$$#��=�;�9G�����0���' ����9��� �����?�"!C�����' ��#$�����#�#�:8���#�.�E�3#�������@��! ��������!��� �H � 3 !��:� �*�� �� ��@��! ����!#�������0����



 

  

 
 

  

 
 

  

Olá!  

Você sabia que a B3 está com vagas abertas para o Programa de Estágio? 
 

  

A B3 é resultado da união de grandes nomes do mercado, a BM&FBOVESPA e 

a Cetip.  

Mais que isso, somos o resultado de um grande encontro de pessoas. Atuamos no 

centro dos mercados financeiro e de capitais brasileiro, sendo uma das maiores 

empresas de infraestrutura do mercado e estando entre as líderes globais do setor 

de bolsas. 

Já pensou que incrível fazer parte de um time que, há mais de 100 anos, 

aposta no crescimento do país em uma empresa sólida e 100% brasileira?  

Buscamos alunos dos penúltimos e últimos anos dos cursos de Ciências da 

Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estatística, Física e 

Matemática que possuem conhecimento em SAS! 
 

  

Para saber mais sobre o programa e se inscrever, envie seu currículo 

através dos e-

mails natasha.rodrigues@grupociadetalentos.com.br e renatha.belfort@gr

upociadetalentos.com.br 

 

 

mailto:natasha.rodrigues@grupociadetalentos.com.br
mailto:renatha.belfort@grupociadetalentos.com.br
mailto:renatha.belfort@grupociadetalentos.com.br




 
 

 
 

 

 
 

VAGA DE ESTÁGIO 
Administrativo / Financeiro 

 

 
Empresa: Construtora Egydio dos Santos 
Nº Vagas: 1 
Área de Atuação: Construtora e Incorporadora com mais de 38 anos de experiência no setor 
imobiliário. É referência em Ribeirão Preto no segmento de Edifícios Residenciais, sendo 
reconhecida pela sua credibilidade e bons investimentos para seus clientes. 
Início: IMEDIATO 
 
Descrição da Vaga: 
✓ Auxiliar na implantação de um novo sistema integrado de controle e gestão financeira 

da empresa. 
✓ Desenvolver novos controles financeiros, de custos e orçamentos. 
✓ Sugerir e aplicar novas soluções e melhorias na empresa como um todo. 

 
Vantagens: 
✓ Liberdade para participar, opinar, e criar novas soluções dentro da empresa. Poder 

posicinar-se e contribuir em todas as áreas. 
 
Requisitos: 
✓ Estar matriculado no curso de Administração ou Economia a partir de 3° ano na FEA-RP 
✓ Ser pró-ativo e interessado em procurar e desenvolver novas soluções. 

 
Período: 
✓ Preferencialmente 6 horas diárias, a depender da disponibilidade do aluno. 

 
Bolsa Auxílio: 
✓ R$950,00 

 
Encaminhar currículo 

rodrigo@egydiodossantos.com.br 

 
 
 
 
 

 

(16) 3441-8807 / 3441-8808 

contato@egydiodossantos.com.br 

Rua Conde Afonso Celso, 613 - Boulevard 

Ribeirão Preto - SP, 14025-040 

mailto:rodrigo@egydiodossantos.com.br
mailto:contato@egydiodossantos.com.br




Inscreva-se o quanto antes em: https://www.atsglobe.com/oportunidades/kantaribopemedia/

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: marcia.agapito@grupociadetalentos.com.br

Programa de Estágio

Kantar IBOPE Media

Sobre:

A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa 

oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo 

aos seus clientes dados para a melhor tomada de decisão. A Kantar Media é parte do grupo Kantar, líder mundial em 

análise de dados, insights e consultoria.

Pré-requisitos:

• Administração de Empresas, Publicidade e Propaganda, 

Jornalismo, Marketing, Relações Internacionais, Ciências 

Sociais, Economia, Relações Públicas;

• Conclusão: entre Julho e Dezembro de 2020 

• Disponibilidade: 30 horas semanais

Benefícios:
Remuneração: R$ 1.485,00, Assistência Médica e Odontológica, 

Vale Transporte, Vale Refeição de R$ 30,00/dia e Programa de 

Qualidade de vida

A vaga:
O Programa de estágio oferece a oportunidade de conhecer as 
principais áreas de contato com os nossos produtos. Os estagiários 
farão uma integração com a imersão nas áreas mais importantes 
para sua atuação durante os 3 primeiros meses e depois passarão a 
atuar na área de negócio diretamente relacionada a projetos 
importantes da empresa.

Ao longo destes 2 anos os novos integrantes da Kantar IBOPE Media 
serão acompanhados por gestores que desempenharão o papel de 
mentores. Eles serão responsáveis diretamente pelo 
desenvolvimento dos estagiários, identificando suas habilidades e 
auxiliando-os a descobrir suas capacidades e competências, 
comportamentais e técnicas, com o objetivo de melhorar o seu 
desempenho como profissional.

https://www.atsglobe.com/oportunidades/kantaribopemedia/
mailto:marcia.agapito@grupociadetalentos.com.br
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