Vagas
Área de estágio: Asset Management & Remarketing
Atividades: Auxiliar o estudo e revisão de equipamentos e ativos de programas do DLL;
Auxiliar a revisão de produtos financeiros de programas do DLL; Auxiliar a revisão,
desenvolvimento e melhoria de produtos financeiros; Auxiliar no processo de entrada e
saída de estoque; Auxiliar no processo de gestão de serviços de transporte, inspeção e
armazenagem; Auxiliar nos processos de revenda de equipamentos oriundos de retorno
e/ou recuperação judicial; Auxiliar no processo de emissão de relatórios de KPIs e
gestão da área; Auxiliar o processo de definição de recuperação de valores de
equipamentos - Linhas de valores dos equipamentos; Contribuição aos projetos da área
de melhoria continua; Contribuição e entregas referentes aos relatórios.
Requisitos: Inglês intermediário, Gestão de projetos.
Espanhol é um diferencial.
Cursos elegíveis: Estar cursando Graduação em administração, economia,
contabilidade ou afins a partir do 4° semestre.
_____________________________________________________________________
Área de estágio: TI
Atividades: Auxiliar no fornecimento de soluções para sistemas bancários e dar suporte
ao negócio e equipe de analista de negócio através de extração de informações em
banco de dados, automações e suporte a aplicações ERP; suporte ao ERP Corporativo;
suporte aos Sistemas Corporativos; testes de sistemas corporativos e ERP; elaboração
de Scripts de Banco de Dados; automatização de Rotinas Usando ETL e RPAs; gestão
de faturamento de fornecedores de sistemas.
Requisitos: Desejável conhecimento de Microinformática, Banco de Dados, SQL;
desejável conhecimento de ferramentas ETL, ferramentas RPA, Autoit, Ferramentas de
automação de testes (ex Selenium) e Inglês intermediário/avançado.
Cursos elegíveis: Estar cursando Ciências da Computação, Engenharia da
Computação, Análise de Sistemas a partir do 4° semestre.
_____________________________________________________________________
Área de estágio: Comercial AGCO
Atividades: Atender clientes Corporativos da AGCO Finance, via telefone, e-mail e
pessoalmente em algumas visitas que os mesmos fazem ao escritório do DLL em Porto
Alegre. Além disso, você irá auxiliar nos controles e reports da área. Isso tudo com muita
pró atividade, iniciativa e postura positiva; desenvolvimentos de novos negócios junto
aos representantes de nossos parceiros conveniados; apoiar no atendimento e
relacionamento com nossos clientes e parceiros; acompanhar, organizar reports e
distribuir informações a respeito do desempenho de nossos fabricantes atendidos pela
nossa área comercial AGCO Finance; realizar o contato com demais áreas de suporte
do banco, fazendo com que os processos e negócios desenvolvidos pela equipe

comercial fluam de maneira veloz e eficiente e monitorar carteira de cliente aprovados
e renovação dos limites de crédito dos clientes Corporativos.
Requisitos: Inglês Intermediário.
Cursos elegíveis: Estar cursando Economia, Administração ou afins a partir do 4°
semestre.

Área de estágio: Comunicação Interna
Atividades: Auxilio nas rotinas de Comunicação Interna (comunicados, matérias,
campanhas, eventos, etc; auxiliar no desenvolvimento de campanhas internas,
juntamente com a agência de comunicação, pensando em todos os canais disponíveis
(intranet, e-mail, mural, painel, app, TV e etc); auxiliar nas ações motivacionais/datas
comemorativas; auxiliar na produção e atualização de matérias no mural; auxiliar nas
rotinas de Comunicação Interna; auxiliar na organização de eventos; auxiliar na
administração dos contratos, pagamentos e produção de materiais para as campanhas.
Requisitos: Inglês intermediário/avançado - comunicação escrita e verbal ; desejável
conhecimento intermediário em programas de design gráfico (photoshop, Canva e etc)
e Pacote office avançado.
Cursos elegíveis: Estar cursando Design; Relações Públicas, Publicidade e
Propaganda, Jornalismo, Adm com ênfase em Marketing a partir do 4° semestre.

Área de estágio: Departamento de Crédito (Gestor Marcos)
Atividades: Realizar atividades de suporte e que facilitam a gestão da área de Crédito;
auxiliar e acompanhar as atividades relativas ao planejamento estratégico do
departamento de crédito; suportar processos de pré-análise e de estruturação de análise
de crédito; automatização de processos e atualização e desenvolvimento de
apresentações e relatórios.
Requisitos: Inglês intermediário e Conhecimento do Pacote Office;
Cursos elegíveis: Estar cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, ou áreas correlatas a partir do 4° semestre.
_____________________________________________________________________
Área de estágio: Departamento de Crédito (Gestora Lisi)
Atividades: Realizar atividades que facilitam a gestão da área de Crédito;
automatização de processos; construção de dashboards; desenvolvimento e
atualização de relatórios e estruturação de bases de dados.
Requisitos: Inglês intermediário; domínio do Pacote Office; desejável domínio de
ferramentas diversas de TI como Qlink, Access, ETL, banco de dados relacional.
Cursos elegíveis: Estar cursando Administração, Engenharia de Produção,
Estatística, Economia e afins a partir do 4° semestre.

Área de estágio: Risco
Atividades: Auxiliar na gestão de riscos integrados; auxiliar na manutenção de políticas
de risco, entre outros; auxiliar na elaboração de relatórios e reportar incidentes para as
alçadas competentes, além de auxiliar na criação e realização de controles; reportar
riscos operacionais e fazer controles.
Requisitos: Inglês avançado.
Espanhol é um diferencial.
Cursos elegíveis: Estar cursando Engenharia de Produção / Computação, Ciências
Atuariais, Estatística, Matemática, Economia, Administração e afins a partir do 4°
semestre.
Área de estágio: Compliance
Atividades: Controle e atualização de instrumentos normativos (Políticas e demais
Normas internas); elaboração e envio de comunicados de Compliance. Suporte na
análise de aplicabilidade de regulamentações emitidas pelo CMN; suporte à demandas
relacionadas com a supervisão do Banco Central do Brasil; atualização de controles
da área de Compliance; suporte na elaboração de treinamentos (Prevenção à lavagem
de dinheiro, fraudes, corrupção, ética, etc.) Digitalização e arquivo de documentos da
área de Compliance.
Requisitos: Inglês Intermediário e Pacote Office.
Cursos elegíveis: Direito, Administração de Empresas, Ciências Econômicas e/ou
Contabilidade

