
 
 

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, Corporate Finance e Global Markets. 

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: Direito, Administração, Economia ou Relações Internacionais ou com formatura prevista para dezembro/2020 ou 

posterior. 

Período de Estudo: preferencialmente, noturno 

Idioma: Inglês Avançado (mandatório) 

Boa comunicação oral e escrita, atenção ao detalhes, organização, pró-atividade, hands-on e dinamismo são essenciais para 

esta posição. 

Atividades 

Em linhas gerais, o propósito do departamento de Compliance no Banco ABN AMRO S.A. é (i) gerenciar os riscos legais, 

regulamentares ou reputacionais do banco e (ii) promover os princípios de integridade e conduta ética dos funcionários.  

As atividades do estagiário são: 

(a) Participação no processo de filtragem de clientes e monitoramento de transações pelo sistema automatizado do banco. 

(b) Auxiliar os analistas de Compliance no processo de aceitação e revisão de clientes; 

(c) Monitoramento das comunicações recebidas pelo canal de denúncia; 

(d) Monitoramento dos novos normativos emitidos pelos órgãos reguladores e implementação interna. 

(e) Monitoramento da realização dos treinamentos mandatórios e organização de treinamentos de Compliance para os 

funcionários; 

(f) Auxiliar no monitoramento de transações pessoais dos funcionários e de conflitos de interesses mantendo os controles 

atualizados; 

(g) Auxiliar no processo de atualização e publicação de políticas e procedimentos internos mantendo os controles 

atualizados; 

(h) Elaborar estatísticas de monitoramento para relatórios gerenciais e auxilio na preparação do comitê executivo de 

Auditoria e Compliance. 

Local de Trabalho 

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

Contato 

Por favor enviar o currículo para rh@br.abnamro.com, com o assunto “Estágio – Compliance”. 

Vaga de Estágio – Compliance 

http://www.abnamro.com.br/
mailto:rh@br.abnamro.com

