
 
 

BRASSCOM CONTRATA ESTAGIÁRIO DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO SP/BSB. 

Sobre a Brasscom 

A BRASSCOM, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 

TECNOLOGIAS DIGITAIS (TIC) E DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, exerce papel de articulação entre os 

setores público e privado nas esferas federal, estadual e municipal, discutindo temas 

estratégicos, como regulação no ambiente digital, relações laborais, tributação, 

internacionalização, educação, governo digital e assuntos relativos à agenda pública e 

empresarial de Transformação Digital. Representando 89 GRUPOS EMPRESARIAIS e 32 

ASSOCIADOS INSTITUCIONAIS, a Associação promove o setor de TIC de forma propositiva, 

propagando novas tendências e inovações, a exemplo de Internet das Coisas, 

Mobilidade, Segurança Privacidade, Diversidade e Inclusão. Atua para intensificar as 

relações com o mercado de forma a contribuir para o aumento da competitividade do 

setor, incentivando a transformação digital do Brasil. 

 

Local 

Home Office por tempo indeterminado.  

 

Requisitos da Vaga 

a) Superior cursando em Administração, Economia, Bigdata & Anaylitics, Ciência 

de dados, no período noturno (a partir do penúltimo ano); 

b) Inglês básico; 

c) Pacote Office (intermediário); 

d) Habilidade de relacionamento interpessoal, facilidade para trabalhar em 

equipe, interesse em aprender, interesse pelo setor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC); 

e) Disponibilidade para estagiar das 09:00 às 16:00 ou 10:00 às 17:00. 

 

 

Atividades 

 Extração de informações em bases de dados; 

 Coleta, análise e consolidação de informações pertinentes ao setor de TI e 

TIC; 

 Apoio na definição das metodologias a serem utilizadas nos estudos e 

relatórios; 



 
 Elaboração de relatórios; 

 Suporte operacional à área de Inteligência de Mercado; 

 Atendimento às demandas de clientes externos e internos por informações 

e análises. 

 

Detalhes da vaga 

a) Início imediato; 

b) Carga horária: 30h semanais; 

c) Salário: a combinar. 

 

Benefícios 

a) Bolsa de Benefícios no cartão Caju; 

b) Vale transporte de acordo com necessidade após o retorno ao escritório; 

c) Convênio médico; 

d) Ajuda de custo home office. 

 

Etapas do Processo Seletivo 

a) Análise de Currículos; 

b) Solicitação de vídeos de apresentação; 

c) Entrevista por vídeo conferências com gestor da área; 

d) Entrevista com a psicóloga;  

e) Entrevista final com o presidente executivo.  

 

Contato 

Encaminhar currículo para Ana Paula Domingos 

(anapaula.domingos@brasscom.org.br) com o assunto “Estagiário de inteligência e 

informação SP/BSB” até o dia 30 de abril de 2021.  

 

 

 

 


