
 

Consultor Data Science 
 

(Recem Graduados -  Graduandos no 1º  
Semestre 2019) 

 

A Management Solutions é uma firma internacional de consultoria, com foco em assessoria de 

negócios, finanças, riscos, organização e processos, tanto nos seus componentes funcionais, como 

na implantação de tecnologias relacionadas. Atualmente, contamos com uma equipe 

multidisciplinar (funcional, matemática, técnica e de integradores de sistema) de 2200 

profissionais. 

 

Desenvolvemos a nossa atividade através de 27 escritórios, 13 na Europa, 13 na América e 1 na 

Ásia, a partir dos quais atendemos de forma recorrente, clientes que operam em mais de 40 países 

de quatro grandes áreas geográficas (Europa, América, Ásia e África). 

Para mais informações visite: www.managementsolutions.com 

 
  Funções 

 

- Tratamento estatístico de dados (data mining). 
- Modelagem preditiva mediante técnicas de machine learning e 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 I+D, (Pesquisa e desenvolvimento). 

 

  Requisitos 

 

- Estudantes recém-graduados / com 

formação em Julho de 2019, nos cursos: 

Matemática, Física, Estatística, Engenharia 

ou outros estudos com forte componente 

quantitativo. 

- Também valorizamos conhecimento de 

técnicas de modelagem (logit, GLM, séries 

temporais, árvores de decisão, clustering, 

etc.), linguagens de programação 

estatística (SAS, R, Python, Matlab, etc) e 

ferramentas de plataformas de Big Data 

(Hadoop, MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, 

etc.) 

 

- Valorizamos a realização de estudos 

específicos de pós-graduação, em 

especial Data Science, Finanças 

Quantitativas ou áreas similares; 

- Alto nível de inglês e conhecimento de 

outros idiomas. 

- Disponibilidade para viajar. 

- Outros aspectos: sólida trajetória 

acadêmica, dinamismo, vontade de 

superação, capacidade de trabalho, 

Maturidade, responsabilidade e facilidade 

de integração em equipes de trabalho 

multidisciplinares.

http://www.managementsolutions.com/


  Oferecemos 
 

Oferecemos a possibilidade de fazer parte da maior e mais sólida equipe de metodólogos e data 

scientists do setor: 

 - Trabalhando nos projetos de consultoria mais relevantes do setor; 

 - para as maiores companhias líderes nos seus respetivos mercados;  

 - junto do top management empresarial, diante dos seus desafios nacionais e internacionais; 

 - junto de uma extraordinária equipe de profissionais, cujos valores e cultura corporativa são 

referência no setor.  

Formação 

- Plano de formação contínuo; 

- Mais de 260 horas de formação durante os dois primeiros anos; 

- Cursos de conhecimentos, cursos externos especializados, de habilidades e de idiomas. 

Plano de carreira 

- Plano de carreira claramente definido; 

- Progressão interna baseada no seu desempenho e potencial; 

- Gestão baseada em partnership, oferecendo a cada profissional o objetivo de fazer parte 

do grupo de sócios. 

Atividades complementares 

- Universidades: mantemos estreita relação com as universidades de maior prestígio, a nível 

mundial; 

- Ação Social: organizamos mais de 30 atividades solidárias por ano; 

- Clube esportivo: organizamos campeonatos internos. 

 Como se inscrever 

Para se candidatar as nossas ofertas, envie seu CV através da nossa página da web 

(www.managementsolutions.com). 
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