
● Perfil analítico e com foco em resultados; 
● Boa comunicação, proatividade e vontade de resolver problemas; 
● Conhecimento do pacote Ms Office; 
● Interesse em saúde e/ou impacto social;
● Estar atualmente matriculado em uma Universidade/Faculdade;
● Conhecimento em linguagens de programação Ex: SQL e Python (não é 

obrigatório mas um diferencial);

Estagiário/a de Análise de Dados

Sobre a TNH Health 

A TNH Health é uma startup de impacto social inovadora que usa Chatbots para 
revolucionar a saúde no Brasil. Nossa missão é educar, engajar e monitorar populações e 
pacientes de risco por meio de conversas interativas enviadas em dispositivos móveis. 

Quem buscamos?

Perfil e requisitos

Sobre a vaga
Mais de meio milhão de pessoas já conversaram com os produtos digitais da TNH, 
gerando um enorme volume de dados. Para gerar impacto relevante na saúde física e 
mental dos usuários, assim como potencializar o desempenho da empresa, o bom uso 
dessas informações é crucial. 
Para tanto, a equipe de Análise de Dados tem a oportunidade de estruturar e interpretar 
esta coleta, além de auxiliar em aplicações de conceitos de Ciência de Dados, como 
análises exploratórios e preditivas

Atividades 
● Elaboração de Relatórios Periódicos;
● Análise de resultados e indicadores internos;
● Exploração e Mineração de Dados;
● Aplicação de conceitos de Data StoryTelling;
● Formulação de Hipóteses e Planos de Ação;

Local de atuação
O cargo é presencial na cidade de São Paulo próximo à estação Pinheiros da CPTM/Metrô.

Carga horária
30 horas semanais

Benefícios 
Bolsa Auxílio + VR

Para se candidatar envie email para recrutamento@tnh.health com o assunto 
Estágio em Análise de Dados com seu nome, currículo atualizado e um texto 
de no máximo 2 parágrafos explicando o interesse na vaga.
 

Conheça o novo produto da TNH Health: www.vitalk.com.br 

Procuramos pessoas que queiram crescer junto com a TNH e gostem de superar obstáculos. 
Valorizamos pessoas prestativas, proativas, criativas e dispostas a encarar desafios.


