
Vagas de 15 a 19 de março de 2021

Empresa: CPP Investments
Descrição: Auxiliar na construção de estratégias e do portfólio de hedge de todos os
grupos de ActiveEquities; Monitorar e auxiliar na gestão das carteiras, incluindo temas como
risco, retorno, capital alocado e custos de transações; Preparar análises e atualizações
elucidativas e detalhadas do risco e exposição dos portfólios; Produzir e aprimorar relatórios
específicos e periódicos sobre os portfólios; Entender e desenvolver modelagem de fatores
quantitativos, de forma a identificar os principais drivers de retorno das carteiras; Conduzir
análises de cenários de diversas decisões de hedge para entender o impacto nos portfólios;
Participar em iniciativas específicas de estratégia do departamento de Active Equities.
Requisitos: Graduação prevista entre o período de Dezembro de 2022 à Julho de 2023;
Alunos de cursos de Exatas, negócios, matemática, engenharia, ou áreas afins;
Conhecimento técnico, incluindo Pyton, VBA e SQL; Proficiência em Microsoft Office (ex.
Excel, PowerPoint); Experiência na indústria financeira; Certificações CFA ou FRM em
andamento, será considerado um diferencial; Foco em detalhes e precisão durante
reuniões, saber gerenciar prazos e trabalhar bem sob pressão; Sólidas habilidades de
comunicação verbal e escrita (em Inglês e Português).
Inscrições: https://smrtr.io/54sC9

Empresa: Founders Intelligence - Entrepreneur powered consultancy.
Descrição: If you love problem solving and share a passion for emerging technology, new
business models and industry disruption, Founders Intelligence is the right company for you.
We are a new breed of consultancy focused on helping the world’s pre-eminent companies
to set strategy, deliver innovation and redefine the future of their industries. Clients include
corporates (e.g. Shell, Votorantim), investment funds (e.g. Dell Venture Capital, Silverlake),
and tech leaders (e.g. Ebanx, Shazam). We launched in London in 2013, born out of the
Founders Forum (www.ff.co) entrepreneur ecosystem, and are looking to grow the São
Paulo team after arriving in 2017.
Requisitos: Demonstrable passion for emerging technology innovation and its impact on
business models and industries High energy work ethic to join a dynamic team that requires
learning on the go Strong academic record with fluency in written and spoken English
language.
Inscrições: https://boards.greenhouse.io/foundersintelligence/jobs/4318029003

Empresa: Parcitas Investimentos
Descrição: O objetivo desta vaga é a contratação de um estagiário(a) para auxiliar na
análise de investimentos em empresas de software, tais como Salesforce, Coupa, Datadog,
ServiceNow, Twilio, Crowdstrike, Okta, Docusign, Adobe, etc.
Requisitos: Bons conhecimentos em programação ; Capacidade de analisar as empresas
do ponto de vista do usuário; Desejáveis: Candidato(a) cursando Bacharelado em
Engenharia da Computação;  Experiência com finanças e contabilidade.
Encaminhar CV para:bleite@parcitas.com.br
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Empresa: Lakewood Gestao de Recusos LTDA
Descrição: O estagiário irá auxiliar no desenvolvimento de sistemas de controle e relatórios
de risco e exposição. Interface frequente com a área de gestão, comercial e controle. Terá
oportunidade de aprender sobre os produtos do mercado financeiro, sistema financeiro e
lógica de mercado.
Requisitos:Noções básicas de Python; Noções de programação com banco de dados
(desejável); Raciocínio lógico avançado; Formatura: a partir de Dez/2021; Formação:
Exatas; Disponibilidade: A combinar – Horário flexível.
Encaminhar CV para: rh@lkwd.com.br

Empresa: Parquetur
Descrição: atuação na Estruturação de Projetos / Novos Negócios.
Requisitos: Nível avançado em Excel e Power Point; conhecimento de gestão de mídias
digitais; perfil autônomo e proativo.
Encaminhar CV para: vinicius@parquetur.com.br

Empresa: Letz
Descrição: Estagiário de Planejamento.
Requisitos:Cursando Engenharia; Raciocínio lógico e Capacidade Analítica;
Conhecimento nas ferramentas Office (Excel, Word, PowerPoint); Desejável conhecimento
em linguagem e ferramentas de banco de dados (SQL, MS Access, etc.); Desejável
conhecimento de lógica e linguagem de programação (Python, R, etc.).
Encaminhar CV para: curriculos@letz.app.br

Empresa: Xcelis
Descrição: Estágio em Tecnologia da Informação.
Requisitos: Conhecimento em Excel e noções de rede e servidores.
Inscrições: http://vagas.com.br/v2180073

Empresa: Frontier Capital
Descrição: A principal atividade será automatizar e desempenhar rotinas gerenciais e de
retaguarda, utilizando VBA ou Python. Entre as rotinas, destacam-se a conciliação diária de
cálculo da cota, estudos de atribuição de ganhos e perdas, relatório diário de risco, controle
de compliance pré-trading, conciliação com corretora pós-trading, controle de passivos e
pagamentos de taxas e rebates.
Requisitos: Paixão pelo mercado financeiro/ Raciocínio rápido/ Habilidades de automação
(VBA, Python) e web scraping são desejáveis.
Encaminhar CV para: contato@frontiercap.com.br ( com assunto “estágio”).
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Empresa: EOS Investimentos
Descrição: Acompanhamento e cálculo de variação de portfolios, carteiras e ativos
financeiros onshore e offshore. Confecção de relatórios diários e mensais. Elaboração de
modelos para análise quantitativa de ativos.
Requisitos: Cursando engenharia, matemática/ciências da computação/estatística ou física
– conclusão prevista mínima dez/2021 e máxima dez/2022; Necessária solidez quantitativa,
bons conhecimentos do pacote Microsoft Office e programação em geral – desejável VBA
e/ou Python.
Encaminhar CV para: contato@eosinvest.com.br

Empresa: Riza Asset Management
Descrição: A Riza Asset nasceu em 2020 de uma equipe altamente qualificada e com uma
missão: Transformar a forma como se faz gestão no Brasil. Desenvolvemos estratégias de
gestão pouco correlacionadas com a indústria tradicional de fundos, focando em segmentos
que trazem diversificação para nossos investidores, em um processo de investimento
inovador. Combinamos diferentes expertises em torno de princípios que nos guiam e criam
uma cultura única.
Requisitos: Conhecimento de matemática financeira e finanças corporativas;
Conhecimento em programação (Python, VBA); Inglês fluente; Pacote Office avançado.
Encaminhar CV para:joao.montenegro@rizaasset.com e rafael.osaku@rizaasset.com
(com o assunto “Estágio Riza Asset | Nome Completo).

Empresa: Casa dos Ventos
Descrição: Oportunidade de estágio na maior desenvolvedora de projetos de geração
através de fontes renováveis do Brasil.
Atividades 1: Entendimento da estrutura tarifária do mercado regulado e do mercado livre
de energia elétrica junto com as mudanças regulatórias e seu impacto no negócio em
avaliação (tarifa de energia e de demanda); Análise de migração de classes de
consumidores regulados para o mercado livre; Mapeamento de mercado (Ex. concorrência,
fornecedores, potenciais clientes,consultores, crescimento, sobreoferta); Monitorar e
analisar as Regras de Comercialização da CCEE; Manipulação e exploração de dados que
influenciam o modelo de formação de preços de curto prazo e cálculo de riscos de
submercado; Precificação de PPAs e de derivativos de eletricidade (Swaps de submercado,
Opções swing); Auxiliar gerenciamento dos contratos de compra e venda de energia,
elaborando opções de produtos ao mercado de energia; Análise de benefícios de
autoprodução, séries futuras de PLD e sensibilidade dos principais parâmetros; Análise do
pacote de premissas para simulação de preço; Contribuir no planejamento da estratégia de
comercia.
Atividades 2: Modelamento de portfólio de ativos e contratos, criação e teste de
metodologias de otimização e aplicação delas no portfólio; Modelamento de operações de
compra e venda de energia, incluindo impacto no portfólio da comercializadora.; Contribuir
no planejamento da estratégia de comercialização e prover suporte nas
operações de compras e venda de energia; Auxiliar gerenciamento dos contratos de compra
e venda de energia, elaborando opções de produtos ao mercado de energia.; Estruturação
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de base de dados do setor elétrico; Mapeamento de mercado (Ex. concorrência,
fornecedores, potenciais clientes,consultores, crescimento, sobreoferta); Precificação de
operações (Swaps de submercado, Opções swing); Elaboração de apresentações.
Requisitos 1 e 2 : Trabalho em equipe, adaptabilidade e busca por conhecimento.
Criatividade, capacidade analítica, pensamento crítico. Conhecimento do Setor Elétrico
Brasileiro. Ferramentas Computacionais de Preço (Pacote CEPEL e SDDP).
Conhecimentos de programação e estatística.
Encaminhar CV para: amanda.holanda@casadosventos.com.br

Empresa: Civilterra Engenharia e Terraplenagem LTDA
Descrição: Estamos procurando estagiários de engenharia civil, que tenham
interesse em projetos.
Requisitos: Ideal ter cursado “Especialização em engenharia estrutural e
geotécnica”,  e ter alguma experiência em REVIT.
Encaminhar CV para: vagas@civilterra.com.br
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