
Oportunidade de 
Estágio – Estratégia

de Investimentos

A GPS e a RELIANCE juntaram forças com o Julius Baer Group -
marca exclusiva no mercado de Wealth Management, com 129 anos
de história e presente em mais de 25 países - para trazer ao Brasil o
Julius Baer Family Office.

Somos líderes do mercado de multi-family Office no Brasil. Nossa
missão é prestar assessoria financeira transparente e segura com o
objetivo de viabilizar a clientes de elevado patrimônio financeiro a
melhor composição de investimentos de acordo com as metas de
risco e retorno estabelecidos de modo personalizado, provendo
aconselhamento sobre asset allocation e seleção de investimentos

Principais Desafios da Posição:

O Estagiário atuará na área de Investimentos Alternativos Ilíquidos, 
dando suporte aos analistas da área na análise e monitoramento das 
carteiras de fundos de Private Equity, Infraestrutura e Special
Situations no Brasil e no exterior. Dentre as atividades do candidato, 
destacam-se: 

 Auxiliar na análise quantitativa e qualitativa de ativos e fundos de 
investimento

 Preparar material para reuniões internas

 Modelagem para recomendação interna de ativos

 Suporte na liquidação e estruturação dos ativos aprovados

 Criação, automação e manutenção de controles internos para 
monitoramento dos ativos e fundos de investimento

Principais Requisitos:

 Cursando Engenharia, Administração de Empresas ou Economia 

 Formação Prevista para Dez/2020 ou posterior 

 Inglês Avançado/Fluente 

 Domínio do Pacote Office, principalmente Excel. 

 Conhecimento em Linguagem de Programação (em Excel VBA ou 
outros) 

 Interesse por finanças corporativas e investimentos de maneira 
geral 

 Perfil analítico

Local de Trabalho: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Vila Olímpia, São
Paulo.

Disponibilidade de Horário: Segunda a Sexta, 4h a 6h por dia.

Benefícios: Bolsa Auxílio, Vale Refeição ou Vale Alimentação, Vale
Transporte e Seguro de Vida.

Enviar CV para: recrutamento@gpsbr.com

Assunto do E-mail: Oportunidade de Estágio – Estratégia de
Investimentos


