
 

 

Vaga de Estagiário de Operações 

SOBRE A GESTORA: 

A Kapitalo é uma gestora de fundos alavancados e diversificados com mais de R$ 14 bilhões sob gestão. 

Atuamos no mercado financeiro nacional e internacional com excelência, buscando gerar retornos 

descorrelacionados e de longo prazo. Foi fundada há dez anos por um grupo de executivos oriundo de um 

dos melhores bancos de investimentos e atacado de capital nacional. Seus principais sócios trabalham 

juntos há mais de 15 anos e construíram um histórico de sucesso e liderança pelos lugares que passaram. 

Hoje conta com um time de excelente qualificação, aprimorado por meio do sistema de partnership, 

avaliação meritocrática e cultura própria. 

SOBRE A ÁREA: 

A área de Operações é dinâmica e auxilia na preservação e melhoria de controles internos. Para cada novo 

produto lançado e cada trade executado, é a área de Operações que deverá prover a manutenção, 

desenvolvimento, gestão de processos e controles que darão fluxo à continuação e crescimento do 

negócio. 

RESPONSABILIDADES: 

 Controle de pagamentos de liquidações dos mais diversos produtos financeiros (FX, FX Options, 
Swaps, Volswaps, Equity Swaps, CDS, Termo de Bond e etc.)  

 Reconciliação de trades do dia e custódia de ativos (FX, FX Options, Futuros, Equities, Swaps e 
etc.) 

 Rebalanceamento entre os fundos 

 Fazer follow-up de diversas questões operacionais (corporate actions, breaks de custódia, breaks 
de caixa e etc.) 

 Manter boa relação com a administradora, corretoras e bancos os quais temos contato 

 Manter boa relação com o trading desk e verificar possíveis melhorias em conjunto 

 Inclusão de trades do dia no site da administradora 

 Melhorar e criar novos controles para a área 

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS: 

 Estar cursando Administração, Economia ou Engenharia – Previsão de Conclusão entre Jun/20 e 
Jun/21 

 Conhecimentos em Excel 

 Habilidade de trabalhar sob pressão e com prazos para entrega 

 Precisão e atenção a detalhes 

 Proatividade em criação de novos controles 

 Inglês fluente ou avançado 

 Conhecimento em programação VBA, SQL e Phyton serão considerados um diferencial 

 

 

 



BENEFÍCIOS: 

 Seguro de Vida  

 Vale Transporte  

 Vale Refeição (R$ 26,00) 

 Bolsa Auxílio (2.750,00) 
 
INFORMAÇÕES: 

 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – Itaim Bibi – São Paulo/SP 

 Segunda a Sexta: Das 09hrs às 15hrs  

 

 
Interessados mandar e-mail para rh@kapitalo.com.br 
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