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Título da vaga Consultor De Data Science  São
Paulo
Empresa
Empresa com nome confidencial

A combinar. Período Integral. Efetivo – CLT

Salário
l

A combinar

Seguir esta empresa Seguir esta empresa

Jornada Período Integral
Tipo de contrato Efetivo – CLT
Salário A combinar

Descrição
l

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia  Finanças

l

Nível hierárquico: Trainee

l

Número de vagas: 5

l

Local de trabalho: São Paulo, SP

l

Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT

l

Jornada Período Integral

l

Para Início em Agosto de 2021

l

Funções:

l

Tratamento estatístico de dados (data mining)

l

Modelagem preditiva através de técnicas de machine learning e de data science

l

Modelagem de eventos temporais (séries temporais, modelos ARIMA)

l

Desenvolvimento de modelos de simulação (Monte Carlo)

l

Revisão e validação de modelos de rating e scoring, RAROC e parâmetros de risco

l

Apoio matemático ao negócio: desenvolvimento de algoritmos, estatística e probabilidade

l

Projetos de P&D

l

Buscamos profissionais:

l

Com formação em dezembro de 2021.

l

Conhecimento de técnicas de modelagem (logit, GLM, séries temporais, árvores de decisão,
random forests, clustering), linguagens de programação estatísticas (SAS, R, Python, Matlab) e
ferramentas e plataformas de Big Data (Hadoop, Hive, etc.).

l

Realização de de pós graduação, em especial Data Science, Finanças Quantitativas ou similar.

l

Sólida trajetória acadêmica.

l

Dinamismo, maturidade, responsabilidade e capacidade de trabalho.

l

Nível de inglês avançado.

l

Uso avançado de ferramentas de informática.

l

Alta capacidade de aprendizagem.

l

Facilidade de integração em equipes multidisciplinares.

l

OBS.: também se aplica à candidatos PCD's

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

l

Português (Nativo)

Benefícios adicionais
l

Assistência médica, Assistência odontológica, Participação nos lucros, Seguro de Vida, Vale
refeição, Valetransporte

Mais de 50 candidaturas para a vaga
Denunciar Vaga

Localidade São Paulo, SP

