
Estagiário de Business Intelligence 
(Operações) 
Por que você deve fazer parte da Mind Lab? 

Nós da Mind Lab, acreditamos que um futuro melhor é construído por pessoas mais 

preparadas socioemocionalmente para lidar e se adaptar aos desafios, problemas e 

dificuldades da vida adulta e da era pós-moderna. Com base em uma metodologia 

consolidada mundialmente, desenvolvemos produtos e tecnologias que geram impactos 

socialmente positivos e ajudam crianças, jovens e adultos a desenvolverem seu potencial 

máximo, sendo agentes transformadores do futuro. 

Time Vojo 

Você fará parte de um novo e jovem time ágil que tem o desafio de mudar a maneira como 

as pessoas se preparam e acessam uma vaga, transformando o mercado de trabalho 

brasileiro e fazendo, do Vojo, o principal agente de mudança socioeconômica do país. 

Nosso objetivo? Educar socioemocionalmente milhões de brasileiros e conectá-los à uma 

oportunidade de geração de renda (trabalho). 

 

Seu papel como Estagiário de Operações será: 

         Análise de dados e suporte no desenvolvimento de relatórios para os clientes; 

         Criação de fluxos de trabalho para operação; 

         Análise de mercado usando dados demográficos e/ou pesquisas, secundárias e 

primárias; 

         Elaboração de apresentações para clientes internos e externos; 

 

As qualificações e requisitos necessários para essa vaga são: 

         Estar cursando ensino superior a partir no 5° Semestre; 

         Domínio do Pacote Office (especialmente Excel e Power Point); 

         Perfil analítico. 

Como é ser um #mindlaber: 

         É ser apaixonado por educação e ter muita vontade de gerar um impacto positivo nas 

pessoas, crianças e na sociedade; 

         É ter vontade de aprender com grandes desafios e de inovar junto de um time jovem e 

mega mão na massa 

         É ser resiliente o suficiente para encarar os diversos desafios que uma rotina dinâmica de 

aprendizagem e rápido crescimento podem trazer; 

         É enxergar que o usuário é a nossa razão de acordar todos os dias pela manhã e vestir a 

camisa dessa empresa. 

Pacote de Remuneração: 

Nosso pacote: Bolsa atrativa + Benefícios (Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde, 

Seguro de Vida) + Bônus Anual. 

Pacote de Experiências Mind Lab:  

Evolução diária, ambiente horizontal, aberto e dinâmico, alto impacto social e muito 

aprendizado para a vida! 

Venha ser um #mindlaber! 



a candidatura no nosso site:https://jobs.kenoby.com/mindlab/job/estagiario-de-business-

intelligence-operacoes/5dc1e9f78d63c6218ae2b206 
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