
 
 
Banco ABN AMRO S.A. - O ABN AMRO, através de seu escritório em São Paulo, cobre grande parte da América 
do Sul atendendo aos seus clientes corporativos no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e 
Colômbia. O Corporate & Institutional Banking, banco corporativo do ABN AMRO no Brasil, oferece as melhores 
soluções a clientes cuidadosamente selecionados, cobrindo todo o fluxo de negócio das atividades de 
Commodities (agrícolas e metálicas), Alimentos, Recursos Naturais, Energia, Utilities, Transportes e Logística. 
Além do nosso time de Corporate Lending contamos com equipes altamente especializadas nas áreas de 
Structure Finance e Corporate Finance. 
Adicionalmente, o departamento de Pós Negociação B3 (Clearing Brasil), atua como intermediário entre os 
investidores não residentes, as corretoras de títulos e valores mobiliários e a B3, oferecendo o suporte necessário 
na pós negociação, compensação e liquidação das operações efetuadas nos mercados de ações e derivativos." 
Para mais informações acesse nosso site www.abnamro.com.br. 

Requisitos 

• Cursando Economia, Administração ou Engenharia com formatura prevista para Dez/2020 ou posterior no 
período noturno 

• Forte Base analítica, conhecimentos de matemática gerais, interesse em economia/política e finanças 
• Inglês fluente e domínio do pacote office – especialmente Excel (incluindo programação VBA) 
• Conhecimento básico de Power Point 
• Boa comunicação oral e escrita (ambos em português quanto em inglês), organização, hands-on e 

dinamismo são essenciais para esta posição 

Atividades 

A área de Tesouraria é um departamento de negócios com foco gerenciamento de risco de mercado, risco de 
liquidez e capital do Banco. 
Trata-se de uma área pequena, com apenas 4 pessoas. Suas principais atividades serão: 

• Dará assistência em todas as rotinas da área (Operações compromissadas, relatórios de caixa, 
gerenciamento de base de dados, boletagem das operações de Tesouraria, etc.); 

• Auxiliar nas apresentações de desenvolvimento do balanço, resultados mensais e novas transações com 
clientes; 

• Secretário do Comitê de Gestão de Ativos e Passivos, responsável pela preparação dos documentos 
apresentados durante a reunião; 

• Auxiliar no processo de revisão, onboarding de clientes existentes/novos e elaboração de controles 
internos da área e gerenciamento de risco; Redigir Market Economic Updates. 

 
Pacote de Estágio 

Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte, Ticket Restaurante e Ticket Alimentação 
Seguro de Vida e Assistência Médica (somente para o titular) 

Local de Trabalho 

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - Itaim Bibi- São Paulo 

Contato 

Enviar o currículo para rh@br.abnamro.com, com o assunto “Estágio - Tesouraria” ou 
se inscrever pelo site, link “carreiras”, https://www.abnamro.com.br/pt/carreiras/index.html 

Vaga de Estágio – Área de Tesouraria  
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