Make Things Possible
Oportunidade de Estágio para desenvolvimento de software em Engineering
SOBRE O GOLDMAN SACHS
O Goldman Sachs é um banco de investimentos líder global em mercado de capitais e gestão de investimentos.
Fornecemos uma ampla gama de serviços em todo o mundo para uma base de clientes substancial e diversificada que
inclui corporações, instituições financeiras, governos e indivíduos de alta renda. Fundada em 1869, a empresa está
sediada em Nova York e mantém escritórios em Londres, Frankfurt, Tóquio, Hong Kong, São Paulo e outros grandes
centros financeiros ao redor do mundo.

SOBRE ENGINEERING
-

Área de Tecnologia do Goldman Sachs

-

Responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de execução de ordens, pós-execução, controle de risco e
infraestrutura

ATIVIDADES DA ÁREA
-

Desenvolvimento de sistemas escaláveis,
capazes de processar alto volume de dados

-

Participar de todo o ciclo de desenvolvimento,
desde
análise
de
requisitos
ao
desenvolvimento e suporte da aplicação

-

QUALIFICAÇÕES
-

Graduação de Julho 2019 a Dezembro 2020

-

Bom conhecimento técnico e habilidade analítica

-

Inglês avançado

-

Interesse pelo mercado financeiro

Contato direto com outros times na América
Latina e Estados Unidos

INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA
-

Remuneração: Salário compatível com mercado + vale transporte + vale refeição + plano de saúde + plano
odontológico + seguro de vida

-

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700. Itaim Bibi - São Paulo

-

Previsão de início: A partir de setembro de 2018, a depender da disponibilidade do(a) candidato(a)

COMO SE INSCREVER
Favor se inscrever pelo site www.gs.com/careers até 31/ago/2018. Você deverá selecionar as seguintes opções:
I am a Student > Apply > Login or Register > Apply Now > Other Internships and Work Placements >
Recruiting Year: 2018
Division: Technology
Program: Seasonal/Off Cycle Internship
Sub division: General
Os candidatos selecionados serão notificados. Qualquer dúvida no processo de inscrição, favor entrar em contato com
HCMLatAm@ny.email.gs.com.
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