Consultor de
Data Science
(Recém Graduados - Graduandos em Dezembro 2019)

A Management Solutions é uma firma internacional de consultoria, que tem como
foco a assessoria de negócio, riscos, finanças, organização e processos, tanto nos seus
componentes funcionais, como na implantação de tecnologias relacionadas. Contamos
atualmente com uma equipe multidisciplinar (funcionais, matemáticos, técnicos e de
integração de sistemas) de 2.500 profissionais.
A Management Solutions desenvolve a sua atividade através de 27 escritórios, 13 na
Europa, 13 nas Américas e 1 na Ásia, a partir dos quais atende de forma recorrente
clientes que atuam em mais de 40 países em quatro grandes áreas geográficas
(Europa, Américas, Ásia e África).
Para mais informações sobre a firma visite: www.managementsolutions.com

Funções








Tratamento estatístico de dados (data mining)
Modelagem preditiva através de técnicas de machine learning e de data
science
Modelagem de eventos temporais (séries temporais, modelos ARIMA)
Desenvolvimento de modelos de simulação (Monte Carlo)
Revisão e validação de modelos de rating e scoring, RAROC e parâmetros de
risco
Apoio matemático ao negócio: desenvolvimento de algoritmos, estatística e
probabilidade
Projetos de P&D

Buscamos profissionais
-

-

Recém-formados ou estudantes de
último semestre.
Conhecimento de técnicas de
modelagem (logit, GLM, séries
temporais, árvores de decisão, random
forests, clustering), linguagens de
programação estatísticas (SAS, R,
Python, Matlab) e ferramentas e
plataformas de Big Data (Hadoop,
Hive, etc.).
Realização de de pós graduação, em
especial Data Science, Finanças
Quantitativas ou similar.

-

-

Sólida trajetória acadêmica.
Dinamismo, maturidade,
responsabilidade e capacidade
de trabalho.
Nível de inglês avançado.
Uso avançado de ferramentas
de informática.
Alta capacidade de
aprendizagem.
Facilidade de integração em
equipes multidisciplinares.

O que oferecemos
Oferecemos a incorporação em uma empresa que oferece todo o necessário para o
máximo desenvolvimento profissional:
-

Trabalhar nos projetos de consultoria mais relevantes do setor,
para as maiores empresas multinacionais, líderes nos respectivos mercados,
junto ao top management empresarial, com os seus desafios locais e
internacionais,
e com uma extraordinária equipe de profissionais cujos valores e cultura
empresarial são uma referência no setor.

Treinamento
-

Plano de treinamento contínuo, com aproximadamente 10% do faturamento
dedicado a cursos de formação.
Cursos de conhecimento, cursos externos especializados, de habilidades e de
idiomas.
Durante o ano passado, os nossos profissionais investiram mais de 200.000
horas em treinamento, distribuídas em mais de 500 cursos em escala global.

Plano de carreira
-

Plano de carreira claramente definido.
Promoção interna baseada somente em seus próprios méritos.
Gestão baseada em um modelo de partnership, oferecendo a cada profissional
da Firma a meta de participar do grupo de sócios.

Atividades complementares
-

Universidade: mantemos um estreito relacionamento com as universidades de
maior prestígio a nível mundial.
Ação Social: organizamos mais de 30 atividades solidárias por ano.
Clube Esportivo: campeonatos internos e competições entre empresas.

Como participar
Complete nosso formulário de candidatura em: www.managementsolutions.com
Se você quiser saber mais sobre a Management Solutions, visite nosso site, siga-nos nas
redes sociais ou use estes atalhos:
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