
A Clearsale é uma empresa líder e pioneira em Gestão de Risco de Fraude no Brasil. 
Reconhecida através do prêmio GPTW (Great Place To Work) e Você S.A como uma das melhores 
empresas para se trabalhar. 
Somos também uma das empresas + Amadas do Brasil, segundo a Love Mondays. 
Aqui na ClearSale, temos uma proposta inovadora de educação e desenvolvimento, ou 
seja, alcançamos o profissional pela pessoa. 
Em constante expansão, buscamos novos talentos e oferecemos chances reais de desenvolvimento 
profissional. 

  
Descrição da Vaga: 
 

Atuação na área de Inteligência Estatística, no suporte à equipe de combate a fraudes de 
diversos segmentos (Telecom, Bancos, Financeiras, Fintechs, Seguradoras, E-Commerce); 

• Elaboração e análise de estudos analíticos para tomadas de decisões; 

• Gestão de ferramentas e processos com o objetivo de garantir a entrega de indicadores 
contratuais; 

• Interação com clientes externos e áreas internas para contribuir nas soluções das 
ferramentas anti-fraude;  

• Gestão de projetos pontuais para otimizar processos e ferramentas visando entrega de 
melhores resultados aos clientes; 

• Criação e manutenção de relatórios gerenciais e/ou analíticos para acompanhamento de 
indicadores; 

• Extração e manipulação de dados através de ferramentas de programação. 

 
Pré-requisitos: 

 
• Ensino Superior Cursando nas áreas de Exatas (Matemática, Estatística, Engenharia, 

Ciências da Computação, Economia, Física, etc); 
• Essencial ter bom domínio de conceitos estatísticos; 
• Conhecimento em softwares e arquitetura de banco de dados, tais como SQL, 

Oracle, MySQL, NoSQL, Web Scraping etc; 
• Conhecimento em softwares estatísticos, tais como R, SAS, Python, etc. 
• Prática em otimização e padronização de códigos 
• Inglês para leitura técnica (artigos, publicações, livros técnicos, etc)  

 
R$2.000,00 + benefícios (Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Vale-
Refeição, Auxílio Creche). 
 
Horário: 30 horas semanais 
 
Local: Barra Funda - SP (Próximo ao metro) 
 

Enviar CV para o e-mail: carreiras@clear.sale mencionando a vaga “Estágio – Inteligência G&A” 

 

Venha trabalhar em uma empresa realmente criativa, diferente e inovadora, que respeita e investe no 
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um! 
Visite a Clearsale nas Redes Sociais: 
Facebook: /ClearSale 
Youtube: /ClearSaleBrasil 
LinkedIn: /company/clearsale 
Twitter: @clearsale 

mailto:carreiras@clear.sale

