
REALIZAÇÃO



Três startups incubadas no Supera Parque estão
oferecendo vagas de estágio nesta edição do programa de

estágio de inverno, que visa oferecer a oportunidade de
estudantes se desenvolverem e terem contato com a

prática no período das férias acadêmicas!
As vagas irão abranger diferentes áreas de formação e

conhecimento. O estágio terá a duração de um mês,
ocorrendo entre os dias 19/07/2021 e 20/08/2021, com

bolsa-auxílio.



POR QUE FAZER
PARTE DE UM 

?

Aproveite o tempo livre para ter contato com mercado de
trabalho através de uma experiência rápida, intensa e
relevante de desenvolvimento para sua carreira;

Descubra suas áreas de interesse de atuação com uma
experiência prática de alto impacto para seu currículo;

Desenvolva novas competências através da aprendizagem
teórica, técnica e comportamental;

Conheça a cultura da empresa, vivencie seu estilo de
trabalho e faça muito networking;

Assuma responsabilidades e vivencie o mundo real do
trabalho.



CONHEÇA AS
EMPRESAS
PARTICIPANTES
Clique nos logos

http://www.ecobiotech.com.br/
https://mondienergy.com/
http://kimerabiotech.com/


Formação em curso a partir do 4º período de
Administração, Economia, Contabilidade e
afins. 

Vaga na área financeira! 
 

O (a) estagiário (a)  deverá dar suporte para a área
financeira e ficará responsável por elaborar um
fluxo de caixa, lançar notas e inserir dados no
sistema.

Pré-requisitos:

Inscrições: enviar currículos para
contato@ecobiotech.com.br até dia 13/06,
informado a vaga para a qual está se inscrevendo.
 

http://www.ecobiotech.com.br/


Formação em curso a partir do 5º período de
Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica. 

Vaga em engenharia elétrica! 

O (a) estagiário (a)  deverá auxiliar no
desenvolvimento de equipamentos luminosos,
realizar a manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos elétricos de baixa tensão e levantar
custos de materiais para elaboração de uma
proposta técnica e comercial. 

Pré-requisitos:

Inscrições: enviar currículos para
contato@ecobiotech.com.br até dia 13/06,
informado a vaga para a qual está se inscrevendo.

http://www.ecobiotech.com.br/


.

Cursar o 4º ou 5º ano de Administração,
Economia, Contabilidade ou Matemática;
Conhecimentos sobre atividades do
planejamento financeiro.

Enviar CV para maybandrade2@gmail.com e
camillo@kimerabiotecnologia.com até dia
13/06.
Informar a vaga para a qual está se inscrevendo.

Vaga na área financeira! 

O (a) estagiário (a) auxiliará no desenvolvimento de
um planejamento financeiro.

Pré-requisitos:

 
Inscrições:

http://kimerabiotech.com/


Cursar o 4º ou 5º ano de Administração,
Economia, Marketing, Ciências /Sistemas da
Computação;
Conhecimentos sobre banco de dados,
prospecção, funil de vendas e jornada de compra. 

Enviar CV para maybandrade2@gmail.com e
camillo@kimerabiotecnologia.com até dia 13/06.
Informar a vaga para a qual está se inscrevendo.

Vaga na área de marketing! 

O (a) estagiário (a) auxiliará no desenvolvimento de
um plano de marketing e vendas.

Pré-requisitos:

Inscrições:

http://kimerabiotech.com/


Cursar o 3º, 4º ou 5º ano de Engenharia de
Materiais ou Engenharia Química.
Inglês avançado para leitura.

Vaga na área de engenharia de produto! 
 

O (a) estagiário (a)  deverá elaborar um estudo
técnico científico com as principais opções de
materiais e processos de fabricação que poderiam
auxiliar no desenvolvimento de um coletor solar. 

Pré-requisitos:

 
Inscrições: enviar currículos para
contato@mondienergy.com até dia 13/06.

https://mondienergy.com/


VENHA ESTAGIAR
EM UM AMBIENTE DE

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA!


