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DESCRIÇÃO DA VAGA 

Estamos construindo um time com propósito, motivado e com muita vontade de 

fazer acontecer. Você vai trabalhar com pessoas e para pessoas, com muita 

autonomia e flexibilidade. 

Aqui no Grupo Bari, valorizamos cada história e acreditamos que cada 

experiência conta. Se você quer fazer a diferença e ajudar a transformar a vida 

financeira das pessoas, vem com a gente!

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Compartilhar Compartilhar
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• Modelar fluxos financeiros;

• Gerar relatórios;

• Realizar o acompanhamento no reporte de informações;

• Realizar lançamentos na B3;

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

• Conhecimento avançado em Matemática Financeira;

• Excel Avançado;

• Noções básicas sobre o Mercado de Capitais;

• Cursando Administração, Economia, Engenharia, Matemática ou demais 

formações ligadas a área financeira;

• Ter afinidade com mercado de inovação e ferramentas digitais;

UM SONHO DE FAZER O BRASILEIRO MAIS FELIZ COM SUAS 

FINANÇAS 

Queremos mudar a relação que cada brasileiro tem com sua vida financeira.

E acreditamos que com planejamento e informação, todo mundo é capaz.

Não precisa ser complicado. Pode ser mais simples.

Queremos criar conexões.

Entre o presente e o futuro. Entre o plano e a concretização. A inspiração e a 

transformação. 

Entre nossos clientes e o produto de crédito perfeito para as suas necessidades.

Entre o antigo e o novo, um novo Banco Digital.

Queremos que confiança e transparência sejam a base do nosso 

relacionamento com cada cliente. 

E para desenvolver produtos inovadores e competitivos, precisamos do melhor 

time. 
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PESSOAS MOTIVADAS, COM SEDE DE CONHECIMENTO E 

CRESCIMENTO. 

Hoje já somos + de 240 Pessoas!

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS E CONHEÇA UM POUCO MAIS 

SOBRE O BANCO BARI. E AS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇO DO GRUPO BARI. 
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