
                                

Somos uma das maiores corretoras do mercado, sendo uma plataforma aberta de investimentos com escritórios em todo Brasil e com 
importantes premiações e certificações de qualidade. Guiamos nossos clientes, institucionais ou pessoas físicas, nas melhores opções de 
investimento.  

Agora, junto com a Rio Bravo Investimentos, fazemos parte da Fosun, um grande conglomerado chinês que investe no mundo todo, 
estruturado como uma holding de investimentos. Com isso vamos acelerar nossa expansão e investir em tecnologia para construir uma 
plataforma financeira inovadora. 

Convidamos você a crescer com a gente! 
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A área de Mercado de Capitais é responsável por coordenar todo o processo de Ofertas Públicas de Ações (IPOs e Follow-ons) na Guide. Desde a 

assinatura dos termos de adesão e contratos de distribuição, passando pelo suporte ao time comercial (auxílio aos Guias do B2C e B2B) na estratégia de 

vendas e comunicação aos clientes, até o acompanhamento do pós-venda das operações. Todos os processos em conformidade regulatória com a ICVM 

400 e ICVM 476. 

Buscamos alguém que tenha boa organização e bom relacionamento interpessoal, afinal, esta pessoa terá contato com diversas áreas da companhia. 

Procuramos alguém que tenha dedicação e tenha interesse sobre assuntos do mercado financeiro. 

Que tal iniciar sua carreira profissional com os melhores especialistas do mercado financeiro? Vem pra Guide❤! 



  

Você vai apoiar o time em:  

• Manter contato com Agentes Autônomos e Bankers 

• Auxiliar na elaboração de relatórios 

• Manter o controle de documentos 

  

O que esperamos de você: 

• Cursando a partir do 4º semestre de Economia, Engenharia ou áreas correlatas 

• Excel avançado 

• Se interessar sobre mercado financeiro 

• Serão considerados diferenciais as certificações CPA 20 e CEA 

  

Alguns de nossos benefícios: 

• Vale transporte 

• Vale Refeição 

• Convênio médico 

• Seguro de Vida 

 

 

"Acreditamos no respeito, diversidade e em oportunidades iguais, sem diferenciação, por isso aqui na Guide todas as pessoas são bem-vindas" 

 

Interessados, enviar currículo até dia 30/09/2021 para  
https://jobs.kenoby.com/guide/job/estagio-mercado-de-capitais/6114151e53bae7264b138359?utm_source=website 
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