
ÁREA DESCRIÇÃO DA ÁREA CURSOS ELEGÍVEIS LOCAL DO ESTÁGIO

AGRONEGÓCIOS RE                                                                                 

O Seguro Rural é um dos mais importantes instrumentos  de política agricola, 

por permitir ao produtor, proteger-se contra perdas decorrentes, 

principalmente, de fenomenos climáticos adversos, sendo indispensável à 

estabilidade da renda dos produtores, à geração de emprego no campo e ao 

desenvolvimento tecnólogico rural. A Porto Seguro Agronegócios oferece seguro 

para hortas e pomares garantindo os prejuizos causados pelo granizo para as 

culturas de diversas frutas , legumes e vegetais. Oferece também o seguro para 

grãos, soja e milho garantindo os prejuízos contra a maioria dos riscos 

climáticos. 

Engenharia Agronômica; Agronomia São Paulo - SP

 RAMOS ELEMENTARES - ACEITAÇÃO                                                                   

A área é responsável pela análise e aceitação de riscos dos seguros de 

empresas, condomínios, residências, equipamentos, obras e responsabilidade 

civil. 

Engenharia Civil São Paulo - SP

 CONTABILIDADE                                                                                 

Área responsável pela contabilidade de mais de 25 empresas do grupo Porto 

Seguro. Entre as atividades da área estão a contabilização das operações de 

seguros, saúde, financeiras, prestações de serviços, etc... Também é de 

responsabilidade da área o reporte dos resultados para os usuários internos da 

empresa, para os órgãos reguladores e para o mercado, uma vez que a Porto 

Seguro é uma empresa de capital aberto, listada na Bovespa. 

Ciências Contábeis São Paulo - SP

CONTROLADORIA                                                                             

Gerência responsável pelos relatórios gerenciais para acompanhamento de 

performance dos produtos e empresas da Porto Seguro, além de efetuar a 

gestão de custos , modelos de alocações , rateios de custos e do processo 

orçamentário. Realiza também o acompanhamento do orçamento. 

Administração de Empresas; Ciências 

Contábeis  
São Paulo - SP

 MODELAGEM E ESTATÍSTICA                                                          

A área é responsável por estimar modelos estatísticos de risco e elasticidade 

buscando a maior precisão possível, respeitando a significância da estatística e 

estabilidade no tempo. Os modelos devem ser monitorados mensalmente em 

relação à sua adequação, devendo ser re-estimados quando necessário. A área 

pesquisa continuamente novas variáveis e novas técnicas de modelagem, tanto 

para os modelos de risco quanto para os de elasticidade. 

Estatística São Paulo - SP

VIDA E PREVIDÊNCIA - COMERCIAL                                                  

A área é responsável pela comercialização de produtos de Previdência e presta 

atendimento comercial à corretores e clientes. Dá suporte comercial para as 

Sucursais 

Administração de Empresas; Marketing São Paulo - SP
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TI - CENTRO DE COMANDO                                                             

A área tem como principal atribuição a monitoração de todos os serviços 

considerados críticos para a Porto Seguro, pelo fornecimento do primeiro nível 

de suporte e pela  gestão dos incidentes críticos e crises, via processo de War 

Room. 

Administração com ênfase em Análise de 

Sistemas; Ciências da Computação; 

Sistemas de Informação; Engenharia da 

Computação; Engenharia Elétrica; 

Matemática; Física

São Paulo - SP

TI - DATA CENTER                                                                               

A área é responsável por oferecer e assegurar plena disponibilidade e 

confiabilidade aos ambientes de missão crítica de TI (sistemas de energia, 

climatização, detecção e combate à incêndio, cabeamento estruturado e gestão 

de procedimento de controle de acesso), por meio de uma gestão técnica de 

alto padrão e excelência focada em ações preventivas que mitigam falhas que 

oferecem riscos aos negócios da empresa. 

Engenharia Elétrica; Engenharia 

Eletrônica; Engenharia de 

Telecomunicações; Engenharia Mecânica

São Paulo - SP

SUPERINTENDÊNCIA DE PREÇOS, 

GESTÃO DE PORTFÓLIO E SISTEMAS 

DE ESTATÍSTICA                                                                

A área é responsável pela gestão dos processos de preços e renovações da 

carteira de seguro auto da empresa, atuando de forma corporativa para as 

empresas Porto Seguro, Itaú e Azul Seguros, bem como pelos processos de 

implementação dos roteiros de cálculo de parte dos produtos da Porto Seguro. É 

responsável também pela gestão de informações(produção, mix, operação e 

sinistros) e de projeções futuras (resultados das 3 marcas) das carteiras de 

automóvel e residencial, dando suporte à empresa nas decisões estratégicas e 

na identificação de desvios e de oportunidades. 

Administração de Empresas; Ciências 

Atuariais; Engenharia de Produção; 

Engenharia Civil; Estatística; Matemática

São Paulo - SP

ATENDIMENTO - 

ESTRATÉGIA,PLANEJAMENTO E 

GOVERNANÇA                                                                                  

A área é responsável por todo o processo de gestão de informação do 

atendimento da empresa.Desenvolve e mantém bases, sistemas e relatórios 

para a geração de indicadores , dá suporte estratégico das operações e da 

diretoria de Atendimento. 

Estatística São Paulo - SP

SINISTRO AUTO - PROCESSOS E 

SISTEMAS                                   

A área é responsável pela gestão e desenvolvimento dos processos/ sistemas de 

sinistro, análise de informações gerenciais, indicadores de gestão e controle de 

qualidade das operações e sistemas. 

Ciência da Computação; Engenharia de 

Produção; Engenharia da Computação; 

Engenharia de Telecomunicações; 

Sistemas de Informação

São Paulo - SP

CANAIS ELETRÔNICOS                                                                          
A área é responsável pelas vendas on line de todas as empresas da Porto 

Seguro e pelo posicionamento da marca nos ambientes digitais.

Administração de Empresas; Ciência da 

Computação; Engenharia de Produção; 

Engenharia da Computação; Marketing; 

Sistemas de Informação; Multimídia 

(Tecnologia de Mídias Digitais)

São Paulo - SP

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                                          

A área é responsável pelo suporte aos executivos no planejamento estratégico 

das áreas, pelas análises estratégicas em diversos temas e pelo 

desenvolvimento de painéis de indicadores corporativos.

Administração de Empresas; Ciências 

Econômicas; Engenharia de Produção 
São Paulo - SP



ATUÁRIA E RESSEGURO                                                                        
A área é responsável pelas provisões técnicas de todas as empresas de seguros 

da Porto, relacionamento com a SUSEP e ANS e solvência das empresas.

Ciências Atuariais; Ciências Econômicas; 

Estatística; Matemática
São Paulo - SP

PORTO SOCORRO - COORDENAÇÃO DE 

DESEMPENHO OPERACIONAL                                                                                     

Desempenho Operacional: A área é responsável por disseminar os conceitos 

de qualidade, implantando um Programa de Melhoria Contínua e buscando 

eficiência na geração e nas análises de indicadores; Acompanha o orçamento , 

custos e operacionais geridos pela área. Logística: Planeja a capacidade x 

demanda, fazendo a gestão dos cadastros e regras do sistema de logística; 

gestão de recursos de sistemas para a rede de prestadores. 

Administração de Empresas; Ciências 

Econômicas; Engenharia de 

Telecomunicações; Engenharia 

Eletrônica; Engenharia Elétrica; Logística

São Paulo - SP

PORTOSEG - PRODUTO CARTÃO                                                       

A área é responsável pelo planejamento, organização, gestão e controle de 

projetos; análise de sinergia com outros projetos; elaboração de especificação 

de negócios e inter-relacionamento entre as áreas e equipe técnica. 

Administração de Empresas; Ciências 

Econômicas; Direito; Engenharia de 

Produção; Matemática 

São Paulo - SP

PORTO SEGURO CONECTA - GERÊNCIA 

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE                                                                                                   

A área é responsável por monitorar e analisar os clientes com base em contatos 

chaves para garantir a satisfação do cliente no serviço oferecido. Realiza o 

mapeamentdo e manutenção da cadeia de processos, gestão dos indicadores, 

monitoramento da satisfação com a rede, definição de documentação que 

oriente a liderança na tomada de decisões. Condução de projetos de melhoria 

orientados pela metodologia PDCA e Six Sigma. 

Administração de Empresas; Engenharia 

Eletrônica; Engenharia Elétrica; 

Engenharia de Telecomunicações 

São Paulo - SP

PORTO SEGURO CONECTA - 

RELACIONAMENTO                             

A área é responsável pela comunicação interna entre o produto e o 

atendimento.

Administração de Empresas; 

Comunicação Social (Publicidade e 

Propaganda); Marketing

São Paulo - SP

PORTO SEGURO CONECTA - SISTEMAS                                             
A área é responsável por prover tecnologia, sistemas e inovação para o 

crescimento da empresa.

Análise de Sistemas; Ciência da 

Computação; Engenharia da 

Computação; Tecnologia da Informação; 

Sistemas de Informação 

São Paulo - SP

PORTO SEGURO CONECTA - 

PLANEJAMENTO COMERCIAL                                                                                        

A área é responsável pelo planejamento das ações de lançamento de novos 

mercados, elaboração de campanhas comerciais, geração de indicadores e 

análises de performance comercial. Desenvolve ferramentas comerciais, define 

e implementa a politica de comissionamento e remuneração das equipes 

comerciais.

Administração de Empresas; Análise de 

Sistemas; Ciências Econômicas; 

Estatística; Marketing

São Paulo - SP

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS - 

SUPORTE OPERACIONAL                                                                                     

A área é responsável pelo processamento das carteiras administradas pela 

empresa e pela validação do cálculo das cotas dos fundos de investimentos, 

além de prover todo o suporte para a área de Gestão de Investimentos. 

Administração de Empresas; Ciências 

Contábeis; Ciências Econômicas
São Paulo - SP



PORTO SEGURO INVESTIMENTOS - 

ALOCAÇÃO DE FUNDOS                                                                                                       

A área é responsável pela gestão de carteiras, através da análise e seleção de 

diversos fundos de investimentos do mercado

Engenharia de Produção; Física; 

Matemática
São Paulo - SP

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS - 

ANÁLISE DE EMPRESAS                                                                                         

A área visa recomendar ativos de renda variável - ações - que permitam que os 

fundos de investimentos da Porto Seguro Investimentos obtenham performance 

superior aos seus benchmarks. A análise de empresas de capital aberto é 

realizada via modelos de valuation.

Administração de Empresas; Engenharia 

de Produção; Engenharia Civil
São Paulo - SP

ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA - 

SINISTRO RESIDENCIAL                                                                                      

A área é responsável pela gestão das empresas parceiras na prestação dos 

serviços 24 horas e regulação de sinistro do produto Residencial. Elabora e 

acompanha os indicadores de prazo, qualidade e eficiência de resultados. 

Administração de Empresas; Engenharia 

de Produção; Engenharia Civil; 

Engenharia Elétrica; Sistemas de 

Informação

São Paulo - SP

ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA - 

EMISSÃO AUTOMÓVEL                                                                                        

A área é responsável pelo acompanhamento de apólices do seguro auto 

(individual e frota), bem como da gestão da produção. Dá suporte à área de 

Vendas, Orçamento de Frotas, Canal Banco (Back Office de Vendas) Corretor e 

Canal Banco. 

Administração de Empresas; 

Administração com ênfase em Comércio 

Exterior; Ciências Econômicas; 

Engenharia de Produção

São Paulo - SP

ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA - 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                                                                       

A área é responsável pela geração de relatórios e acompanhamento de 

indicadores de portfólio para o Produto Automóvel Itaú, tanto no canal corretor 

quanto no canal Banco. É também responsável pelo acompanhamento dos 

indicadores das Sucursais e corretores e pelo pagamento de tratativas 

comerciais e campanhas de vendas. Realiza o controle do orçamento . 

Administração de Empresas; Ciências 

Contábeis; Ciências Econômicas; 

Estatística

São Paulo - SP

ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA - 

SINISTRO AUTO                                                                                             

A área é responsável pelas análises de sinistros de automóvel oriundas de 

roubo/furto, colisão, inundação, incêndio e pelos pagamentos das indenizações 

parciais e integrais de veículos. É também responsável pelas recusas de 

sinistros aos clientes. Atua diretamente com os fornecedores de serviços como, 

peças, vidros e prestadores de serviços em geral. Realiza o controle da reserva 

de sinistros a serem liquidados e suas revisões periódicas  e as análises de 

informações gerenciais. 

Administração de Empresas; Ciências 

Econômicas; Engenharia de Produção
São Paulo - SP

ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA - 

CANAL BANCO                   

A área é responsável pela venda de seguros para clientes Pessoa Física e PJ do 

Banco Itaú 

Administração de Empresas; Engenharia 

de Produção; Matemática
São Paulo - SP

PORTO SOCORRO - 

DESENVOLVIMENTO DE REDE DE 

PRESTADORES                                                                             

A área fornece todo o suporte para a seleção, treinamento e desenvolvimento 

dos prestadores e socorristas do Porto Socorro, inclusive benefícios.
Psicologia São Paulo - SP


