
 
ConCapital Serviços Financeiros e Informações Ltda 
Administrativo - Vaga de Estágio - Descritivo 
   
Descrição 
Atuará no departamento administrativo das empresas subordinadas: ConCapital.  
 
A empresa tem como um de seus princípios a meritocracia, portanto, pessoas motivadas e 
esforçadas tem espaço para se desenvolver rapidamente.   
  
Responsabilidades  

● Criar lista de prospecção de leads comerciais; 
● Realizar abordagens dos leads comerciais, por contato telefônico, email ou LinkedIn; 
● Realizar qualificação dos leads por contato telefônico, email ou LinkedIn; 
● Agendar apresentações para o time comercial; 
● Receber informações das oportunidades; 
● Analisar informações das oportunidades; 
● Documentar informações das oportunidades; 
● Receber documentos das oportunidades; 
● Analisar documentos das oportunidades; 
● Arquivar documentos das oportunidades; 
● Enviar emails de apresentação das oportunidades para investidores; 
● Realizar ligações de apresentação das oportunidades para investidores; 
● Monitorar resposta e engajamento dos investidores para as oportunidades; 
● Responder dúvidas e questionamentos dos investidores; 
● Criar planilhas de controle; 
● Preencher planilhas de controle; 
● Criar planilhas para recebimento de oportunidades; 
● Preencher planilhas para recebimento de oportunidades; 
● Criar planilhas de avaliação de oportunidades; 
● Preencher planilhas de avaliação de oportunidades; 
● Acompanhar o sistema de CRM; 
● Documentar informações sobre as oportunidades no sistema de CRM; 
● Inserir atividades das oportunidades no sistema de CRM; 
● Realizar atividades das oportunidades no sistema de CRM. 

  
Conhecimentos Desejados  

● Conhecimentos da área comercial; 
● Conhecimentos da área financeira; 
● Conhecimentos da área imobiliária; 
● Pacote Office e Outlook - GSuite desejável; 
● Nível intermediário de Excel. 
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Perfil Pessoal Desejado  

● Alto nível de comprometimento;  
● Senso de prioridade e organização;  
● Flexibilidade para administrar entregas em prazos restritos;  
● Cursos: Administração, Economia e áreas correlatas.  

 
Local/Contato  

● E-mail: raul.nichele@concapital.com.br; 
● Assunto: Estágio em Administração;  
● Rua: Estados Unidos 475 – jardins - São Paulo, SP.  

 
Bolsa Auxilio  

● R$ 1.500,00;  
● Benefícios: Vale Transporte 
● Horário a combinar – 09h às 16h 
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