
 

 

Estagiário em Controladoria 
 

Empresa: 

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA 
 

 
Somos uma gestora de recursos, aprovada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

e ANBIMA, voltada à clientes que buscam gestão de investimentos líquidos e ilíquidos, passivo ou 
ativo. Nossa equipe é formada por profissionais com ampla experiência em gestão de recursos, 
mercado financeiro e de capitais. 

 
Fundada em setembro de 2009, a Iguana Investimentos surgiu com a missão de desenvolver e 

entregar serviços de valor agregado e produtos financeiros diferenciados aos nossos clientes. 
 

 

Descrição da Vaga: 

Procuramos um estagiário disposto a aprender, para nos ajudar no preparo de relatórios e 

documentos que sigam todas as diretrizes regulatórias. O qual será responsável por acompanhar e 
identificar possíveis divergências relacionadas às operações diárias nos fundos de investimentos. Ter 
bons conhecimentos em matemática e Excel farão com que o trabalho flua facilmente. Deve ser um 

profissional organizado e preocupado com detalhes, confiável e capaz de realizar tarefas de modo 
autônomo e colaborativo. O objetivo é contribuir para manter os processos de gerenciamento de 

fundos da empresa de acordo com os padrões e assegurar a exatidão dos relatórios e do controle 
financeiro. 
 

Requisitos: 

• Não é necessária experiência na área; 

• Ter facilidade com números; 

• Conhecimento prático dos softwares MS Office (especialmente Excel); 

• Organizado com capacidade de estabelecer prioridades; 

• Ótima habilidade interpessoal e de comunicação; 

• Atenção aos detalhes; 

• Ser proativo e curioso, com habilidade de buscar alternativas para solucionar problemas; 

• Ser empático e resiliente; 

• Disposto a aprender; 

• Certificação profissional (p.ex. CPA) é uma vantagem. 

 

 
Bolsa auxílio e benefícios: 

- Bolsa auxílio no valor de R$ 1.340,00, Vale-Refeição (R$ 34,00/dia) e Vale-transporte. 

 
 

Local do Estágio: 

- Rua Artur de Azevedo, nº 1212 – Conjunto 23 – Pinheiros – São Paulo/SP 
 
 

Contato: 
Murillo Pinheiro – murillo.pinheiro@iguanainvestimentos.com.br   
Valeria Santos – valeria.santos@iguanainvestimentos.com.br 


