
 
 

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 Structured 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: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, com graduação a 

partir de Dez/2020 ou posterior. 

Período de Estudo: Noturno (mandatório)  

Idioma: Mandatório Inglês avançado (conversação e escrita). 

Experiência com produtos financeiros, operações e segmentos  BM&F (derivativos) e Bovespa (ações e opções de 

ações) será um diferencial. 

Boa comunicação oral e escrita, atenção aos detalhes, perfil minucioso, organização, pró-atividade, hands-on e 

dinamismo são essenciais para esta posição. 

Atividades 

Principais atividades:  

 Acompanhamento diário da posição dos clientes junto aos sistemas da B3 (SINACOR, CAU), controle das 

operações efetuadas no mercado de capitais, envio diário de relatórios para os clientes referente as 

operações realizadas, saldos e chamadas de margem; 

 Acompanhamento dos projetos da B3, conhecimento dos produtos financeiros, controle e administração de 

garantias, reconciliação de posição e financeiro, , atendimento aos clientes internos e externos.;  

 Conference Calls com diferentes  equipes da área de Clearing no mundo (Inglaterra, Holanda, Índia e 

Alemanha).  

Local de Trabalho 

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 4º andar- Itaim Bibi- São Paulo 

Contato 

Favor enviar o currículo para rh@br.abnamro.com, com o assunto “Estágio - Clearing”. 

Vaga de Estágio – Clearing 
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