
Vaga para Estágio em Mercado de Capitais - Asset Management 

Estágio em Comercial, Operações, Compliance, Risk Management, Gestão e 
Administrativo

A Asset atua principalmente no mercado de Renda Fixa Crédito Privado, Fundos e Ativos 
Estruturados com foco tanto em Wealth Management como no mercado pulverizado de Asset Management.

As principais atividades do estagiário consistirão em auxiliar no: acompanhamento da 
estruturação e diligencia de ativos e Gestão dos fundos de investimentos: atuação horizontal nas 
áreas de Back, Middle, Front, Risco e Compliance.

O estagiário aprenderá sobre diferentes instrumentos de crédito privado (CRI, CCI, LF, CCB), 
Fundos de Investimentos (FIDC, Multimercado, Ações, RFCP), procedimentos para execuções das 
estratégias de investimento, realizará interações com administradores, custodiantes, securitizadoras, 
asset´s, corretoras, investidores e empresas investidas.

A vaga se caracteriza pela sua multidisciplinaridade dado que o estagiário atuará de forma 
horizontal junto a diversas áreas.

A empresa tem como um de seus princípios a meritocracia, portanto, pessoas motivadas e 
esforçadas tem espaço para se desenvolver rapidamente.

Responsabilidades
o Gerenciamento de Risco, Exposição dos fundos e Hedge dos Fundos;
o Processamento de fundos (ativo/passivo) e carteiras administradas;
o Cálculos de DRE e Análise de Balanços;
o Contabilidade Social;
o Interação com jurídico;
o Conciliação de contas correntes e posições de ativos;
o Acompanhar liquidação de ativos junto as demais instituições;
o Elaboração de relatórios para a equipe de Gestão, nos acompanhamentos da indústria de fundos e 

ativos de renda fixa.

Conhecimentos Desejados
o Experiência no Mercado de Capitais;
o Excel, Power Point, Word (Avançado);
o Matemática Financeira (Avançado);
o VBA/Macro (Iniciante);
o Inglês (Avançado).

Perfil Pessoal Desejado
o Alto nível de comprometimento;
o Senso de urgência e excelência;
o Espírito empreendedor;
o Flexibilidade para administrar entregas em prazos restritos;
o Cursos: Ciências Contábeis;

Local/Contato
o E-mail: vagas1@rtsc.com.br;
o Assunto: Estágio Cont Asset Management;
o Rua Estados Unidos, n° 475 – Jardins, São Paulo, SP.

Bolsa-Auxílio
o R$ 3.000,00 (c/ experiência); R$2.000,00 (s/ experiência)
o Benefícios: VT e Seguro de Vida;
o 6 horas/dia – Diurno/Vespertino.


