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Estagiário – Investimentos 

 

 

Descrição: Esta é uma posição profissional que apoiará diretamente os sócios da empresa na gestão 
de relacionamentos existentes e novos clientes. Seu principal dever é gerenciar as tarefas 
operacionais da empresa, trabalhando com os analistas para realizar tarefas.  Um elemento-chave do 
trabalho será a monitoração dos portfolios dos clientes e dos mercados internacionais. Espera-se 
também que revise e mantenha as informações de clientes, prepare relatórios de clientes e outros 
projetos especiais conforme solicitado. Espera-se um histórico e alguma experiência em 
programação e será usado para codificar novos relatórios e melhorar a eficiência operacional. 

Espera-se um conhecimento de trabalho sobre alocação de portfólio e gestão de investimentos. Os 
sócios da empresa estão disponíveis para fornecer mentoria e direção, mas o candidato deve ter a 
capacidade de utilizar o pensamento crítico, trabalhar de forma independente e antecipar as 
necessidades da empresa. 

 
Cursos: 

 Economia 

 Administração 

 Engenharia 

 
 
Principais Áreas de Responsabilidade: 

 Relatórios de clientes 

 Manutenção do sistema – Bloomberg 

 Geração de relatório diário com dados de mercado e portfolios dos clientes 

 Acompanhamento de ativos financeiros e do mercado de bolsa, renda fixa e moedas 

 Nova configuração de ativos e contas 
 Envolvimento em todos os aspectos das atividades de reunião com clientes (existentes ou 

potenciais), como elaboração de agendas de reuniões, papelada do cliente, Demonstrações 
de Políticas de Investimento, alocações de ativos, bem como tarefas de reunião pós-cliente 

 Auxiliar na pesquisa de investimentos e computação de retornos e benchmarks 

 Interação com os clientes por telefone e pessoalmente e respeitosamente 

 Analise de empresas para definição de risco de crédito e de mercado 

 Auxiliar na negociação e reequilíbrio das contas de investimento do cliente 

 Auxiliar no monitoramento da carteira de clientes (fluxo de caixa e estimativas) 

 Auxiliar no monitoramento de carteira de investimentos como Hedge Funds e Private Equity  
 Auxilio na manutenção do Systema Advent Axys e APX com implementação de dados dos 

clientes e programação de relatórios dos clientes 

 Outros projetos conforme necessários 
 

  

Habilidades e Qualificações necessárias: 
 Fortes habilidades financeiras e analíticas 

 Capacidade de identificar, atender e seguir com as necessidades e requisitos do cliente 

 Deve ser proativo, solucionador de problemas e um jogador de equipe orientado a gols com 
uma atitude de "nenhum trabalho está abaixo de mim" 

 Capaz de trabalhar de forma independente 

 Organizado, com forte atenção aos detalhes 
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 Capaz de executar várias tarefas de forma eficiente 

 Especialista em Excel 
 Conhecimento de programação (SQL, excel macros, outros) 

 Inglês avançado 
 

 
Remuneração mensal: 

 Bolsa auxilio 

o 30h semanais: R$1,500/mês 

 Benefícios 

o Vale refeição: R$25/dia 

o Vale transporte: $8.80/dia 
 


