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QBE 

Fundada na Austrália em 1886, a QBE é líder no mercado segurador australiano e está colocada 

entre os 20 maiores grupos seguradores do mundo. 

 

• Sede em Sydney, Austrália 

• Escritórios em 38 países e mais de 17.000 funcionários 

• Um dos 15 maiores grupos seguradores e resseguradores do mundo 

• Uma das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores da Austrália 

 

No Brasil desde 2001, a QBE apresenta uma equipe altamente qualificada disposta a fazer a 

diferença em cada nicho de atuação. São mais de 2,6 milhões de segurados no Brasil. 

 

 

Oportunidade de Estágio na área de Planejamento Financeiro – Ênfase em Bancos 

de Dados 

 

Curso: Engenharias, TI e Correlatas, Economia, Administração, Contabilidade 

Conclusão de curso: entre Dez/2019 a Dez/2020 

 

Bolsa auxilio: A combinar 

 

Benefícios: 

 

Vale Refeição: R$42,00 por dia (R$924,00 mês) 

Auxilio Transporte 

Seguro de Vida 

 

Local de estágio: Próximo Berrini 

 

Horário: de segunda a sexta, das 09:30h às 16:30h, com intervalo de 1h para almoço 

(horário negociável) 

 

Atividades:  
 

- Consolidação e execução de processos recorrentes 

- Interface com equipe de BI da companhia para especificação e validação de estrutura 

de dados 

- Curadoria dos dados relevantes para suporte dos reportes de planejamento financeiro 

(agrupamentos, conceitos, etc.) 

- Auxiliar na conferência e otimização de relatórios gerenciais 

- Mapeamento dos processos da área de FP&A 

- Acompanhamento de processos administrativos e operacionais 

- Auxiliar na preparação de apresentações em PowerPoint 

 

Conhecimentos desejáveis: 

- Inglês avançado 

- Excel intermediário/avançado 

- Access 
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- PowerPoint 

- SQL Básico 

- Bom conhecimento em modelagem de dados 

- Boa comunicação verbal 

- Conhecimento sobre processos de planejamento financeiro (Orçamento, Forecast, 

Contabilidade Gerencial, Orçamento Base Zero, etc) 

- Conhecimento de conceitos relacionados a finanças (P&L, Custo de Capital, Time-

valued Money, entre outros) 

- Conhecimento básico de programação 

 

Envie seu currículo para: ketllyn.monteiro@br.qbe.com 

 

Faça parte você também da nossa equipe. 

mailto:ketllyn.monteiro@br.qbe.com

