
 

 

 
Summer Job 2023 - Imersão Empreendedora Ibmec Hubs Rio 

 
O Hubs Rio abre inscrições para o Summer Job 2023- Programa Imersão 
Empreendedora. O Programa oferecerá a oportunidade de alunos do IBMEC 
experimentarem o dia a dia de uma startup durante as férias acadêmicas.  

 
Hubs - O que é 
O Hubs Rio é um espaço colaborativo que o IBMEC oferece para desenvolvimento de 
startups em sua jornada de inserção no mercado e crescimento. Além de infraestrutura 
física e conectividade adequadas para receber startups em regiões muito acessíveis 
na cidade do Rio de Janeiro, o Hubs disponibiliza programas estruturados para 
formação e orientação aos novos empreendedores, muitas oportunidades de 
networking e acesso a talentos formados por uma escola de excelência voltada para 
negócios. 

 
Objetivo do Programa 
Conectar os alunos com empreendedores visando o seu desenvolvimento profissional 
e estímulo à atitude empreendedora. 

 
Atividades a serem desenvolvidas 
Os alunos, além de acompanharem a rotina dos empreendedores, também poderão 
auxiliar cada startup em atividades compatíveis com suas habilidades e previamente 
combinadas.  
O Summer Job 2023 é de caráter voluntário, sem remuneração prevista, porém, essa 
atividade conferirá até 30 horas complementares aos alunos participantes. 

 
Candidatos Elegíveis 
São elegíveis ao Programa os alunos matriculados em qualquer curso do IBMEC Rio, 
com coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a sete. 

 
Vagas 
Serão selecionados até 20 alunos para o Summer Job. 

 
Processo de Seleção 
Os empreendedores atualmente participantes do Programa de Aceleração do Hubs 
irão indicar os candidatos que despertaram maior interesse para o Summer Job em 
sua startup, considerando o perfil do aluno e o momento de seu negócio. E o time do 
Hubs irá validar as escolhas.  

 
Candidatura 
Os candidatos deverão preencher o Formulários de Candidatura no link a seguir, até o 
dia 12/12/2022. 
https://forms.office.com/r/fnzXkJikjA 
 
 
 

https://forms.office.com/r/fnzXkJikjA


 

 

 
Resultado 
O resultado será divulgado no site do IBMEC e Instagram do Hubs, até o dia 
22/12/2022. 

 
Início das atividades 
As atividades terão início em 09 de janeiro de 2023. 
 
Duração 
O Summer Job terá duração 40 dias. 

 
Informações Gerais 
Alterações de prazo e outras disposições dessa chamada serão divulgadas no site do 
IBMEC e nas redes sociais do Hubs. 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail hubsrj@ibmec.edu.br. 

 
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2022. 
 
 
_______________________________________________________________
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Anexo – Startups Participantes Programa de Aceleração 22/23 
 

Empresa Área de atuação 

Atlas Educação 

Belê serviços de beleza  Saúde e bem-estar 
Dosimagem.Inc. Saúde e bem-estar 
Eagle Sports Analytics Esporte 

Easy Music School Música 

EBA! Educação 

GARGO Financeiro 

ICI Jurídico 

Instituto Kailua Educação 

Inventi Comercio eletrônico 

LIBRE-SE Educação 

LOKRAM Ciência e Terapia Floral Saúde e Educação 

Microméros Automação industrial 
Nimbus Metereologia Construção Civil 
Partilhei! Entretenimento 

Passeio Carioca Turismo 

Play for a Cause Esporte 
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Seu Coach Esporte 

Tilt Fox e-sport 
Traje App Moda 

 

 


