
Superior cursando em Engenharias, Economia, 
Administração e correlatas com previsão de 
formação a partir de 06/2022 e disponibilidade para 
estagiar 30h semanais.

Data Analyst Intern 📊
Prazer, Pier! 💜 Somos um seguro sem desconfiança, que as 

pessoas têm porque gostam de ser livres para 
serem elas mesmas. Oferecemos coberturas 
inteligentes, criadas com tecnologia Pier: menos 
papelada, menos preocupação, mais agilidade e 
capacidade de entregar produtos que cumprem o 
que prometem e ainda te arrancam suspiros.

Sua missão! 💪 Como estag de Dados, você vai ajudar o time à 
traduzir os dados em informações estratégicas para 
o negócio!

O que esperamos de 
você? 🤗

Conheça todos os detalhes e se inscreva acessando: bit.ly/DAInternPier



Data Analyst Intern

#trabalheconosco



Olá! 👋
Você é o tipo de pessoa que tem muita vontade de trabalhar 

com dados e acredita que eles são a chave para construir um 

negócio de sucesso?

Se preocupa com equilíbrio entre vida profissional e pessoal, 

sempre em busca da plenitude em um ambiente onde 

autonomia é central?

>>> 



Prazer, Pier! 💜
Somos um seguro sem desconfiança, que as pessoas têm 

porque gostam de ser livres para serem elas mesmas.

Oferecemos coberturas inteligentes, criadas com tecnologia 

Pier: menos papelada, menos preocupação, mais agilidade e 

capacidade de entregar produtos que cumprem o que 

prometem e ainda te arrancam suspiros.

>>> 



>>> 

Sua missão! 💪
Você será responsável por traduzir os dados em informações 

estratégicas para o negócio!

Além disso, você vai atuar para dar visibilidade aos principais 

indicadores da empresa, exercer papel protagonista no 

planejamento estratégico das áreas e preparar bases de 

dados confiáveis, a partir do nosso Data Lake, para gerar 

inteligência de negócios! 🚀



Alguns requisitos 🤗
● Superior cursando em Engenharias, Economia, 

Administração e correlatas com previsão de formação a 

partir de 06/2022

● Disponibilidade para estagiar 30h semanais

● Vai ser bem legal se você tiver conhecimento avançado 

em Excel e SQL (se não souber, a gente te ensina!)

● Vontade de aprender, bom raciocínio lógico, organização e 

ótima comunicação são essenciais pra gente! :D

>>> 



Benefícios 💰
● Bolsa auxílio de R$ 2.500,00

● Possibilidade de efetivação

● Plano de saúde e odontológico da SulAmérica

● Seguro de vida e Gympass

● Benefício flexível de R$ 1.300,00 por mês para cultura, 

mobilidade, refeição, alimentação e saúde

● Infraestrutura de trabalho remoto + R$ 150,00 por mês

● Incentivos à educação

>>> 



Curtiu? Então acesse bit.ly/DAInternPier e 

faça parte da primeira seguradora digital do 

Brasil!

#LeveaPier

#VivaoRosa


