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  Vaga Analista Júnior de Promoção de Investimentos .        
 
Sobre a SP Negócios 

A SP Negócios é a Agência de Promoção de Investimentos (IPA) e Exportação do município. Dentre 
outras atribuições, compete à SP Negócios o relacionamento com o setor privado para promover 
oportunidades de investimentos nacionais e estrangeiros na cidade.   
 

Uma de nossas principais áreas de atuação é a atração e promoção de investimentos no município, 
atendendo potenciais investidores que queiram se instalar ou expandir seus negócios na cidade. A 
agência ainda apoia projetos estratégicos para a cidade, com destaque para o Programa Municipal 
de Desestatização e o Programa Triângulo SP, entre outros. 
 

Sobre a vaga 

O propósito da vaga é dar suporte à atração de investimentos para a cidade de São Paulo, com 
foco na geração de emprego e renda em setores estratégicos, a partir da transformação de 
projetos de clientes em investimentos efetivos. Para isso, o analista dará apoio às demandas dos 
investidores com informações assertivas e confiáveis, materiais e estudos pertinentes e 
funcionando como elo entre os setores público e privado.  

Remuneração: R$ 3.500 + VR 
 

Experiência  

 Formação em Economia, Administração ou Relações Internacionais 

 Experiência na área de promoção de investimentos e/ou contato e relacionamento com 
investidores será considerado um diferencial 

 

Competências 

 Inglês fluente  

 Boa comunicação interpessoal 

 Flexibilidade para lidar simultaneamente com diversos projetos 

 Noções acerca do sistema tributário nacional, políticas de estímulo ao investimento e 
macroeconomia brasileira serão considerados um diferencial 

 

Atividades 

 Atuação no Programa de Atendimento ao Investidor: image building; prospecção; atendimento 
e retenção de investimentos no município 

 Identificação de projetos do setor privado que promovam a criação de valor público para a 
cidade 

 Atendimento a investidores nacionais e internacionais, bem como outros órgãos 
governamentais, associações setoriais e entidades do terceiro setor 

 Atuação no portfólio de clientes visando a execução de seus investimentos e identificação de 
oportunidades de expansão de negócios no município. Acompanhamento da carteira de 
investimentos 

 Construção de relatórios diversos que ofereçam análise independente sobre investimentos, 
possibilitando que o cliente tome boas decisões de investimento; 

 Auxiliar no desenvolvimento de metodologia para a realização de estudos setoriais sobre a 
cidade de São Paulo, estudo este que será norteador para o posicionamento da área no médio 
prazo 
 

Envie seu CV para o e-mail: daniel.zech@spnegocios.com com o assunto: 

“Vaga Analista – Promoção de Investimentos”. 
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