
 

 

VAGA ESTÁGIO – ELECTRONIC TRADING 
Estamos em busca de uma pessoa para a vaga de estágio em electronic trading, com cultura de 
colaboração e que queira crescer com a gente.  

  

Sobre a Ideal 
  
A Ideal é uma empresa do setor financeiro que, apesar dos 2 anos de vida, já está entre os primeiros 
lugares no ranking de volume e contratos negociados na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), com mais de 
120 milhões de mensagens processadas por dia. Isto só foi possível, pois temos um grande 
compromisso em atender bem os nossos clientes e colaboradores, além de estarmos em constante 
evolução tecnológica. 

  
Estes dois anos foram tão promissores que recebemos um aporte de 100 milhões de reais, um dos 
maiores aportes de uma series A (primeira rodada de investimentos) em uma empresa da América 
latina, liderada pela Kaszek Ventures (mesmos investidores de empresas como Nubank, 
QuintoAndar, …). 

  
Já dá pra imaginar que vem grandes desafios e oportunidades por ai…. :) 

  
Acessa lá o nosso site para saber mais: https://www.idealctvm.com.br 

 
Atividades a realizar, não limitadas a: 

• Auxiliar na orientação aos clientes com relação ao funcionamento do mercado local; 
• Atender Asset Managements, Bancos, Fundos locais e internacionais com relação as operações, 

plataformas de negociação e tecnologia; 
• Monitorar a negociação dos clientes e eventualmente auxiliar nas operações de compra e venda no 

mercado e empréstimo de ativos; 
• Elaborar relatórios e aprimorar os processos da mesa de operações; 
• Realizar a interface entre clientes, Bolsa local, Fornecedores e custodiantes. 

 

Pré-requisitos 
• Estudante de Administração de Empresas, Engenharia ou Economia, com conclusão da graduação 

prevista para 2022 / 2023; 
• Inglês fluente; 
• Conhecimentos mandatórios em Excel, Office, Power Point e conhecimentos gerais sobre o Mercado 

Financeiro; 
• Conhecimentos desejáveis em VBA e Protocolo FIX; 
• Ter vontade de aprender sobre tecnologia, mercado financeiro e se desenvolver junto com a 

empresa. 
 

Se você acha que se encaixa no perfil, se inscreva e desejamos boa sorte!  
 
Bolsa Auxílio e benefícios: Bolsa auxílio compatível com o mercado, auxílio refeição, seguro de vida 
e assistência médica e dental. Inicialmente no formato remoto, no entanto estudamos o retorno ao 
formato híbrido no próximo ano. 


