
Program

O programa será dividido em duas fases, sendo a primeira voltada para os fundos Onshore e a 
segunda para o Mercado Offshore. 

Durante esse período será possível participar de todos os processos que envolvem a área 
operacional de uma gestora e seus desafios, cursos de programação e certificações reconhecidas 
pelo mercado, além de uma proximidade com os sócios da empresa. 

Finalizada a 1ª fase do programa, os estagiários que demonstrarem alinhamento com a cultura da 
empresa, dedicação e qualidade nas entregas serão convidados a se tornarem nossos analistas e a 
participarem da 2ª fase do programa.

Após a conclusão do programa, aqueles que se destacarem e que a M Square acreditar que 
poderão ter um impacto futuro relevante na nossa equipe receberão uma Certificação M Square e 
serão convidados a virarem coordenadores da área, sendo corresponsáveis pela gestão do time e 
dos processos.

A M Square é uma gestora de portfólios de investimentos no exterior para famílias e 

instituições que buscam perenizar seu legado de forma consistente, com cuidado, foco, 

inteligência e profundidade na escolha dos melhores investimentos em moeda forte.

Somos uma partnership independente, movidos pelo propósito de encontrar os melhores 

investimentos no mundo para os nossos investidores. Não ligamos para o que está na 

moda, ligamos para o que é verdadeiramente bom para o investidor. 

Estamos em busca dos melhores talentos para integrar a nossa equipe de operações. 

Procuramos candidatos inteligentes, de raciocínio rápido, facilidade com números, intuitivo 

com relação ao que não é dito, hábil na comunicação de suas ideias e no trato com os 

outros. 

Inglês fluente é necessário para o nosso trabalho. Não é fundamental entender de 

investimentos, mas é necessário ter interesse pelo assunto, assim como ímpeto para ir 

atrás de conhecimento e se aprofundar. A dedicação, comprometimento, capacidade 

analítica e diligência são partes integrais do nosso trabalho.  

• Vaga: estágio

• Inglês: avançado

• Cursos: Engenharia, Economia ou Administração

• 1ª fase: CPA 20 (M Square patrocina 
inscrição e curso) + Curso de 
programação em Python.

• 2ª fase: Fund Administration Certificate 
(M Square patrocina inscrição + curso) + 
Curso de banco de dados MySQL. 

1ª fase: 6-12 meses

2ª fase: 2 anos

Saiba mais
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