
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Banco Inbursa faz parte do Grupo Financeiro Inbursa, conglomerado financeiro que está 
entre os seis maiores bancos do México e oferece uma plataforma completa de produtos dos mais 
variados segmentos do mercado financeiro, tais como: bancos de investimentos, bancos de varejo, 

gestão de recursos de terceiros, planos de previdência privada e seguros.  

Faz parte de um sólido grupo mexicano de empresas de diversos setores, sendo um dos principais 

grupos de Telecomunicações da América Latina, com importante presença no Brasil através da 
América Móvil que inclui a NET, CLARO e EMBRATEL. 

O Programa de Estágio do Banco Inbursa tem proporcionado oportunidades de aprendizado e 
desenvolvimento de carreira a jovens talentos. Recentemente, vários Estagiários foram 
contratados em cargos efetivos e, portanto, estamos buscando novos talentos para ocupar essas 

vagas de Estágio, conforme abaixo.   

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO: ÁREA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 
Descrição da Área  
A Área de Análise de Crédito é responsável por executar análises de crédito para suportar decisões 

do banco na concessão de crédito, prover a gerência com relatórios analíticos de desempenho e 

perfil de risco da carteira de crédito e assegurar o enquadramento da carteira dentro dos limites de 

diversificação de risco e demais parâmetros de apetite de risco definidos pela alta administração. 

 

Pré-Requisitos  
 Estar matriculado nos cursos de: Administração, Economia ou Ciências Contábeis. 
 Graduação: entre Dez/2021 e Junho/2022. 
 Conhecimento Avançado em Excel e VBA. 

 Conhecimentos de Matemática Financeira. 
 Espanhol será considerado um diferencial. 

 Disponibilidade para Estágio em período integral (6 horas). 
 

Principais Atividades  
Oportunidade de aprendizado através de participação e suporte nas diversas atividades e 

processos da área de Análise de Crédito, tais como: 

 Análise de documentação e informações de clientes. 
 Análises de balanço das empresas 
 Auxílio na elaboração e atualização de relatórios da área. 

 Auxílio nos processos de cobrança e recuperação de ativos. 
 Interação com outras áreas do banco. 
 Realização de pesquisas setoriais. 

 Montagem de apresentações. 
 Pesquisas de desempenho de diversos setores da economia. 
 Preparo de informações de mercado para elaboração das análises de crédito de acordo com o 

perfil das empresas, entre outros. 
 

Localização: Zona Sul de São Paulo. 

Benefícios: Bolsa Auxílio, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale 
Refeição, Vale Alimentação e Auxílio Transporte. 

Para Candidatar-se: envie seu currículo para o e-mail: rsrh@bancoinbursa.com.br com o título 
da mensagem Estágio Crédito 2020.  

 
Por favor, nomear o arquivo do currículo com seu nome. 
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