
 

 

ESTÁGIO - COMPLIANCE 

Aqui na Rio Bravo trabalhamos fortemente para que os nossos processos andem em linha com 
os órgãos reguladores. Para isso, contamos com o nosso time de Compliance, que garante a 
confiabilidade de nossas operações, sem perder a agilidade que o mercado exige! 

O Compliance da Rio Bravo é uma área consultiva e por isso buscamos pessoas com facilidade 
para se relacionar e que gostem de desafios, afinal, aqui você vai ter a oportunidade de se 
desenvolver em diversas esferas da área! 

Se você tem um perfil analítico, gosta de pensar em melhorias de processos e quer nos ajudar a 

promover um ambiente ético, será muito bem vindo(a)! ❤️ 

Nesta posição, suas principais responsabilidades englobam: 

• Apoiar a equipe de Compliance na adequação, no fortalecimento e no funcionamento do 
sistema de Controles Internos da instituição; 

• Auxiliar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas que 
possam ocasionar riscos de imagem à instituição; 

• Auxiliar no atendimento das demandas oriundas das áreas de negócios e no 
esclarecimento de dúvidas; 

• Apoiar a equipe de Compliance no controle / envio de informações para realização de 
Due Diligence; 

• Auxiliar na atualização, revisão e divulgação de políticas internas, promovendo sua 
aderência entre os funcionários; 

• Tratar com órgãos reguladores, reportando dados, esclarecimentos e análise da 
aplicabilidade de ofícios; 

Principais requisitos: 

• Cursando Administração, Direito ou áreas relacionadas, a partir do 3º semestre. 
• Inglês intermediário 
• Conhecimento em Excel 

Nosso pacote de remuneração e benefícios: 

• Bolsa Auxílio compatível com o mercado 
• Vale Transporte 
• Vale Refeição 
• Convênio Médico e Odontológico 
• Seguro de Vida 
• Flexibilidade de Horário / Home office 



Se você se identificou com esta posição envie seu currículo para 
cecilia.gontijo@riobravo.com.br escrevendo no título do e-mail “estágio em compliance”. 

Boa sorte! 

 

"Acreditamos no respeito, diversidade e em oportunidades iguais, sem diferenciação, por isso aqui 
na Rio Bravo todos são bem-vindos!" 
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