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ESTÁGIO EM BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA 
ANALYTICS

BIC (Cajamar/SP) 
Sobre:
A explosão de dados vem revolucionando os negócios! E, é por isso, que estamos em busca de um(a) estagiário(a) proativo(a), 
comprometido(a) e que esteja disposto a auxiliar na modelagem e análise de dados para a BIC, oferecendo inteligência para tomada de 
decisões em Vendas, Marketing, Finanças, Supply Chain e Manufatura. Nossos projetos querem explorar inteligência artificial e big data 
para criar novas oportunidades, aproveitando ciência de dados e áreas relacionadas, além de prática em programação. Para ser sangue 
laranja, é necessário vestir a camisa e construir os melhores resultados para nossos clientes internos e externos.

Pré-requisitos:
• Ciência da Computação, Engenharias, Estatística e Sistemas de Informação
• Se você cursar outra modalidade de Engenharia e tiver interessado na vaga, 

cadastre-se!
• Conclusão: entre Julho/2019 e Julho/2020 
• Disponibilidade: 30 horas semanais
• A BIC está localizada em Cajamar (com fretado)
• Disponibilidade de estagiar das 08h às 15h
• Conhecimento de bases de dados SQL e plataforma de BI Microsoft 

(Microsoft SQL, SSIS, SSRS, SSAS, Power BI)

Benefícios:
Remuneração: R$1.900, Assistência Odontológica, Restaurante no Local, Vale 
Transporte, Estacionamento, Assistência Médica, Fretado de IDA e Convênio 
farmácia.

A vaga:

• Auxiliar no desenvolvimento e na implementação de projetos, 
analisando e documentando os requisitos de negócios de 
diferentes áreas e propor soluções eficazes, incluindo análise de 
dados, uso de soluções atuais, componentes de hardware, software 
e segurança;

• Auxiliar no desenvolvimento de soluções de negócios apropriadas, 
considerando os critérios como: praticidade, eficiência, custo, 
escalabilidade e padronização.

• Apoiar o atingimento de padrões de qualidade, monitorando o 
desenvolvimento de soluções, interações com os usuários e com o 
time de desenvolvimento;

• Apoiar que os procedimentos e políticas sejam implementados com 
sucesso por meio da disseminação de segurança da informação.
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