
Vaga de Estagiário de Estruturação Internacional (International Estate and Tax Planning) 
 
Ativore Global Investments 
A Ativore é uma assessoria ao investidor internacional, que apoia clientes a construir e proteger 
legados. Fundada em 2013, com escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo e mais de 150 clientes 
ativos em 10 países, a empresa se diferencia pela proximidade e cuidado com seus clientes, 
disponibilizando uma equipe de profissionais especialistas e com profundo conhecimento do 
segmento. 

Além de oferecer acesso internacional a oportunidades de investimento imobiliário seguras e 
rentáveis, a Ativore é um uma empresa “one stop shop” de serviços integrados que oferece a 
assessoria na seleção dos ativos imobiliários, consultoria especializada em planejamento patrimonial, 
tributário e sucessório e viabiliza o gerenciamento dos investimentos à distância. 

A vaga é uma oportunidade de atuar em uma empresa inovadora e referência neste segmento. 

Para saber mais entre no nosso site http://www.ativore.com 

 
Principais Atividades: 

- Apoio a implementação das estratégias de investimento dos clientes no exterior; 

- Análise dos balanços patrimoniais das empresas dos nossos clientes no exterior; 

- Análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física e de Capitais Brasileiros no Exterior; 

- Apoio operacional de projetos internos e de clientes; 

- Operacionalização das rotinas da área; 

- Desenho de novos processos e melhorias dos já existentes; 

- Apoio contínuo as demandas recorrentes; 

- Interface com parceiros brasileiros e internacionais. 

 
Formação & Características: 
- Cursando Ciências Contábeis (a partir do 4º período); 
- Inglês nível avançado/fluente (escrita e oral); 
- Imprescindível boa capacidade de relacionamento; 
- Ser dinâmico, organizado, proativo e ter boa comunicação oral e escrita; 

- Ter interesse em direito e contabilidade internacional; 
- Fundamental ter visão empreendedora e de longo prazo. 

 

Conhecimentos 

- Conhecimento da ferramenta Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint); 

- Noções avançadas de contabilidade; 

- Diferencial ter experiência com Demonstrações Financeiras, Declarações de IRPF e CBE. 

 

Remuneração e Benefícios: 
- Bolsa-Auxílio compatível com o mercado; 

- Plano de saúde, plano dental, vale refeição e vale transporte; 

- Flexibilidade de horário; 

- Bônus semestral por avaliação de performance individual. 

 

Local de Trabalho: 
Rua Funchal - São Paulo – Próximo ao shopping JK Iguatemi. 

 
 
Enviar e-mail com currículo para: vagner.quito@ativore.com 
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