Vagas de 05 a 09 de abril de 2021
Empresa: Dunamis Trading Group
Descrição: A Dunamis Trading Group é uma fintech que administra recursos de
forma eletrônica e opera para um seleto grupo de investidores qualificados.
Combina tecnologia de ponta a estratégias precisas, visando resultados
consistentes. É uma empresa ética, íntegra, pragmática e competente. Nesse
momento, estamos abrindo uma vaga de estágio para a mesa de operações, que é
responsável pela alocação de recursos via desenvolvimento e execução de
estratégias que busquem a maior rentabilidade dentro de rigorosos parâmetros de
risco.
Requisitos:Cursando Engenharia, Economia, Contabilidade,
Administração,
Ciência de dados, Física ou Matemática, com formação prevista a partir do 2o.
semestre de 2022; Profundo interesse em mercado financeiro; Ótima capacidade
analítica; Fluência verbal e escrita em inglês; Programação em Python e/ou VBA;
Responsabilidade, pró-atividade e capacidade de aprender e resolver problemas de
forma independente.
Encaminhar CV para: rh@dunamistg.com (com o assunto "Estágio em Trading").
Empresa: Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA
Descrição: Conciliação das posições e movimentações de ativos e passivos dos
fundos;
Acompanhamento da liberação de carteiras e caixa dos fundos Interação com os
prestadores externos e contrapartes; Boletagem e validação das operações do dia a
dia; Elaboração de relatórios de controle gerenciais e de investimentos; Apoio ao
desenvolvimento e otimização dos processos da área ; Suporte a atividades
integradas a outras áreas.
Requisitos: Graduação em engenharia (formação a partir de julho de 2022)
;período de estudo flexível, com disponibilidade para estágio no período matutino;
disponibilidade para trabalho em home office; pacote Office com ênfase em Excel e
Outlook; perfil analítico e boa capacidade de resolução de problemas; familiaridade
com ao menos uma linguagem de programação (VBA,C,Python,etc), finanças e
inglês são diferenciais.
Encaminhar CV para: rh@gausscapital.com.br (com o título estágio Gauss - Vaga
Middle).
Empresa: SEM PARAR
Descrição: Desejável curso em: Engenharia, Estatística, Economia, Matemática,
Processamento de;Dados, Ciência de Dados, Administração e outros cursos
correlatos; Irá dar suporte para estruturar processos da gerência com a finalidade
de agilizarmos a geração de insights de como melhorar a vida do cliente; Nosso
objetivo é sermos mais ágeis em testar hipóteses e desenhar planos de ações de
alto impacto com base em análise de dados; Manipular dados; Construir Relatórios;
Montar apresentações; Fiscalizar execução de rotinas; Executar pesquisas em
plataformas; Analisar resultados de campanhas .
Requisitos:Desejável em Python, R, SQL, VBA, HTML, C, Java (e quaisquer
linguagens de bancos de dados); Desejável Excel Avançado; Desejável ferramentas
de BI (ex. Tableau, Power BI, ...).
Encaminhar CV para: layza.santos@ctf.com.br

Empresa: AcNext Capital
Descrição: Comprehensive market research including structured analysis to support
potential investment decisions (i.e.: market trends, emerging technologies,
competitive landscape); Extensive financial modeling including sensitivity analysis to
support potential investment opportunities; Provide financial evaluation of project
investment opportunities including review of target companies documents; Deal flow
management, following up opportunities, tracking progress and up-dating reports;
Support negotiations for new investments dealing with partnership arrangements,
financing arrangements, and other project contacts; Provide on-going monitoring of
investments with the firm’s portfolios including review of monthly operating results
and maintaining project performance; Interface on a daily basis with Founding
Members, Co-Investing Members and Portfolio Company CEO’s, CFO’s and Board
of Directors members, providing business related analysis and guidance; Maintain
relationship with industry experts, business partners, venture capital funds and
professional organizations to enhance visibility of the firm and its portfolio companies
in the market place.
Requisitos: Strong academic credentials, Proficiency in English , Quantitative,
analytical and critical thinking skills, Extensive financial modeling skills and advanced
Excel skills: Finance and valuation; Financial statement analysis; Reporting, financial
modeling;
Transaction understanding and analysis; Market research and
analysis; Knowledge of business growth strategy and the risk/return characteristics
of Venture Capital investment opportunities, clear writing skills.
Encaminhar CV para: enviar CV por email para contato@acnext.com
Empresa: Vita Investimentos
Descrição: Estagio para desenvolvimento e manutenção de sistemas de controle
de risco, automação de processos internos e modelos de alocação de carteiras de
investimentos.
Requisitos: Conhecimento em Python e VBA.
Encaminhar CV para: karina@vitainvestimentos.com
Empresa: Infrabrasil Obras Pesadas e Mineração Ltda
Descrição: Suporte a Gerência de Manutenção no que tange ao Planejamento das
manutenções dos equipamentos lotados tanto na oficina Central como nas diversas
operações da Empresa .
Requisitos: Excel intermediário (desejável avançado); Dashboards será um
diferencial. Inglês Intermediário. Cursando Engenharia Mecânica ou Mecatrônica.
Disponibilidade para viagens quando necessário (períodos curtos).
Encaminhar CV para: veronica.tokunaga@infrabrasil.net.com
Empresa: Legendinvestimentos
Descrição: Na posição de estágio na área comercial, você irá apoiar nas
demandas pertinentes da área, tais como: Onboarding de novas contas e clientes
no sistema; Atualização cadastral dos clientes; Processamento; Acompanhamento
das carteiras dos clientes; Ajudar na operacionalização de resgates, aplicações,
transferências.
Requisitos: Excel avançado; Inglês avançado; Cursando ensino superior com
formação prevista para Jul/22 ou Dez/22.
Encaminhar CV para: luciana.albertassi@legendcapital.com.br

Empresa: Listo (Fintech)
Descrição: As principais atividades dessa vaga são: Ajudar na estruturação da área
de Tesouraria ; Elaboração de estudos e relatórios gerenciais da posição de caixa
(Ativo/Passivo) ; Automatização de processos com Excel e/ou outras ferramentas ;
Acompanhar e desenvolver novas operações de financiamento e investimento;
Apoiar no fechamento contábil das movimentações diárias do caixa; Garantir
emissão de previsão diária de recebimento para otimização do fluxo de caixa,
solicitando e recepcionando informações de fontes externas
Requisitos: Graduação em Administração, Economia, Engenharia e áreas
correlatas ; Conhecimento sobre Finanças; Domínio do pacote Office
(especialmente Excel) OBS: Conhecimento de VBA e/ou Linguagens de
Programação é um diferencial.
Encaminhar CV para: claudio.pereira@soulisto.com.br (com o assunto VAGA DE
ESTÁGIO).
Empresa: Cubico Sustainable Investments
Descrição: An Intern opportunity has arisen to join the O&E team in São Paulo,
Brazil. This is an opportunity to work with a range of team members to learn and gain
experience. The intern will work in the Origination and Execution team at Cubico.
The intern will gain exposure to many elements of the deal process and learn about
financial modelling.
Requisitos: Desired qualifications and personal attributes include: Strong academic
background. Preferably graduation in Dec/22 or later. Some experience in Project
Finance / Corporate Finance / Accountancy is beneficial Financial modelling
experience preferred – proficient in Excel Understanding of financial statements –
P&L, cash flow and balance sheet Experience with MS Word and PowerPoint
Entrepreneurial mindset, proactive and flexible Strong attention to detail Practical
and commercial approach Ability to manage multiple and shifting priorities Team
player able to thrive in a cross-cultural environment.
Inscrições: https://cubico.pinpointhq.com/jobs/10619
Empresa: Valor Capital Group
Descrição: Vaga de estágio para trabalhar junto ao time de investimento da Valor
Capital, uma das principais gestoras de Venture Capital do Brasil, com ~$1 bilhao de
dolares de ativos.
Requisitos: Interesse nos setores de tecnologia e investimentos.
Encaminhar CV para: eduardo@valorcapitalgroup.com (com título o
assunto"candidate for intern position").
Empresa: Valor Capital Group
Descrição: Vaga de estágio pra trabalhar junto ao Eduardo Vasconcellos,
idealizador do Amigos da Poli e acabou de voltar ao Brasil depois de morar no Vale
do Silício para trabalhar no fundo de Venture Capital Valor Capital, um dos principais
do Brasil.
Requisitos: Ideal estar no 4º ano / Inglês avançado / Conhecimento em Finanças
/Interesse em Venture Capital /Apaixonado por inovação e tecnologia disruptivas.
Encaminhar CV para: eduardo@valorcapitalgroup.com

Empresa: Lakewood Investment Management
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:InstaCasa
Descrição: Buscamos um estudante do 3º, 4º ou 5º ano, que deseje atuar no
mercado de inovação em uma construtech de alto impacto. O escopo do estágio é o
desenvolvimento e aplicação de metodologias de previsão de receitas, estudo de
cenários financeiros e suporte à formatação de BPs de rodadas de investimento
junto ao mercado de VCs. O candidato deve possuir conhecimento avançado em
excel e ferramentas de BI, ser proativo, criativo e gostar de inovação.
Requisitos:
Cursando
Engenharia,
Administração,
Economia
ou
Matemática/Estatística; Excel avançado; Conhecimento de Microsoft Power BI;
Raciocínio lógico e capacidade analítica; Afinidade com inovação e tecnologia.
Inscrição:
https://instacasa.com.br/trabalhe-conosco/estagiario-de-planejamento-financeiro
Empresa:Trilha
Descrição:A Trilha Investimentos atua como uma gestora independente de recursos
em renda variável. Adota como missão a excelência de gestão de seus produtos
através da aplicação das melhores práticas de mercado.
Requisitos: Alunos cursando engenharias, administração, economia, contabilidade,
matemática, estatística e correlatos; Com disponibilidade para estagiar na cidade de
São Paulo;Que tenham interesse por carreira em mercado financeiro; Que tenham
conhecimentos de programação em python, VBA, SQL, etc.
Encaminhar CV para: Vaga - Trilha Investimentos - [Nome da faculdade] até 5 de
maio
de
2021
para
helena@trilhainvestimentos.com.br
e
rodrigo@trilhainvestimentos.com.br
Empresa: Kapitalo Investimentos
Descrição: Buscamos candidatos para vaga de estágio na área de análise de bolsa
Brasil (equity research) com previsão de formatura em Dezembro 2022.
Requisitos: previsão de formatura - Dezembro 2022.
Encaminhar CV para: estagiorv@kapitalo.com.br
Empresa: Arlon Group
Descrição: Vaga de Estágio em Private Equity na Arlon Group, fundo focado em
investimentos na cadeia de alimentos e agronegócios no Brasil, com escritórios nos
EUA, China e Brasil.
Requisitos: Inglês fluente e Domínio Pacote Office.
Encaminhar CV para: bruno.lima@acp-latam.com
Empresa: Programa de Estágio Engeform 2021

Descrição: Venha iniciar sua carreira com um time de profissionais altamente
qualificados e que transformam sonhos, necessidades e desenhos em realidade. Já
são mais de seiscentos empreendimentos e obras entregues com soluções
inteligentes e relevantes, com realizações em todo o país e impacto positivo na vida
das pessoas. Além disso, construímos relações duradouras por meio de espaços
que inspiram, impulsionam negócios e promovem a arte de viver em nossos
empreendimento próprios. Nossa atuação também tem o reflexo de impulsionar a
transição para um futuro sustentável por meio da geração de energia limpa.
Requisitos: Estar cursando ensino superior em Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Administração ou Economia; Ter conhecimentos no Pacote Office;
Formação em 12/23. - Gostar de Inovação.
Inscrição: Faça sua inscrição no link do site do Vagas.com >
vagas.com.br/v2183915.
Empresa: RG5
Descrição: Aqui na RG5 nossa equipe é peça fundamental na gestão e qualidade
de nossos projetos. Suas principais responsabilidades envolverão realizar análises
financeiras, projeções, valuation e formular apresentações para auxiliar nossos
Clientes em captações de recursos ou vendas de participação em suas empresas.
Para isso a RG5 se utilizar das melhores práticas do setor de Fusões e Aquisições,
e será uma excelente oportunidade de aprendizado.
Requisitos: Conhecimentos em: Pacote Office, com importância maior para Excel
e PowerPoint; Interesse no setor financeiro e em valuation; Conhecimento sólidos
em Finanças Corporativas; Capacidade para se comunicar em inglês, escrito e
falado.
Encaminhar CV para: tomas.ventura@rg5.solutions
Empresa: Zavit Capital
Descrição: Análise de viabilidade de projetos; Preparação dos documentos para a
análise de crédito das empresas; Análise sobre o mercado imobiliário; Apoio na
elaboração de material para aprovação em Comitê de Crédito; Apoio na elaboração
de material para potenciais coinvestidores.
Requisitos: Forte capacidade analítica, visão crítica e senso de organização *
Graduando em Economia, Administração, Engenharias ou cursos relacionados *
Excel e PowerPoint avançados * Conhecimento em finanças corporativas e
modelagem financeira é um diferencial * Conhecimento em operações de crédito
imobiliário é um diferencial * Experiência em consultoria, bancos de investimento,
assets ou family offices é um diferencial * Inglês desejável.
Encaminhar CV para: eduardo@zavit.com.br
Empresa: Sowitec Group
Descrição: SOWITEC is one of the leading companies for developing, financing,
building and operating renewable energy projects across Latin America, Germany,
Russia, Kenya, Thailand, Vietnam and Saudi Arabia. With its head office in
Sonnenbühl, Germany and more than 200 employees worldwide, SOWITEC is a
truly vertically integrated solution provider covering all areas of wind and solar
project realization and operation: site assessment, community engagement, planning
and design, licensing and interconnection, OEM and EPC contracting, financial
structuring, EPC and operations management as well as the complete CDM value
chain and corresponding commercialization of certificates. SOWITEC's success is

based upon the combination of long-term experience, technical and commercial
excellence, a strong partner network and unique local capacities. These distinct
features provide the foundation for previous and future ventures.
Requisitos: • International experience of at least 1 year; • Engineering student
(preferably last year), electrical, civil, mechanical or industrial engineering; •
Microsoft Office skills (Excel, Word, PowerPoint mainly); • Fluent Portuguese,
English and Spanish (very good written and spoken communication).
Encaminhar CV para: Please send your CV and motivational letter in English by
e-mail to conrado.alarcon@sowitec.com, informing your availability for an interview
and possible starting date.
Empresa: Opersan
Descrição: Auxiliar nas atividades de Planejamento Financeiro, como avaliação de
KPIs, consolidação contábil, análise e realização de forecast e na área de novos
negócios realizando precificações, avaliação de custos e retornos de projetos
futuros e em andamento e aquisições.
Requisitos: Excelente capacidade analítica • Bons conhecimentos de Finanças •
Familiaridade com pacote Office (Excel Avançado) • Alto nível de comprometimento.
Encaminhar CV para: ian.bertozzo@opersan.com.br
Empresa: iBotz
Descrição: Estamos procurando pessoas interessadas no mercado financeiro e em
tecnologia para integrar nossa equipe de Desenvolvimento. As principais tarefas a
serem desempenhadas são: Construção de aplicativos web e soluções de
automação para empresas do mercado financeiro; Análise, identificação e teste de
requisitos funcionais e não funcionais dos projetos de automação (arquitetura);
difusão da cultura ágil e de boas práticas de programação.
Requisitos: • Principais: Python e Banco de dados (SQL) • Muito interesse em
programação, servidores e construção de Frameworks • Proatividade.
Encaminhar CV para: isabelle.tamarozi@ibotz.com.br
Empresa: Produtime Gestão e Tecnologia
Descrição: A Produtime Gestão e Tecnologia, empresa de consultoria técnica em
construção civil, procura estagiário com interesse em atuar nas áreas de
planejamento e gestão de obras.
Requisitos: Conhecimentos desejáveis em informática: Excel avançado; VBA;
Word Power Point; Autocad.
Encaminhar CV para:produtime@produtime.com.br
Empresa: Tok&stok
Descrição: Vaga para trabalhar na gerência de FP&A e Relação com Investidores
da Tok&Stok, em um ambiente com muitos desafios, autonomia e possibilidade de
fazer a diferença. Irá ter participação na construção e consolidação de processos,
visões operacionais, financeiras e estratégicas.
Requisitos: Formação: Adm, Economia e Engenharia.
Encaminhar CV para: rodrigo.nahoum@tokstok.com.br
(com título [VAGA
ANALISTA FP&A]).
Empresa: Renascença DTVM

Descrição: A vaga em questão é para atuar no Front Office da Mesa de
Volatilidade/Opções da corretora. As principais funções serão: Executar rotinas de
abertura/fechamento dos mercados; Auxiliar no desenvolvimento de Relatórios na
Mesa de Opções; Atuar na confirmação, boletagem e conferência de negócios;
Desenvolver soluções para questões cotidianas; Monitoramento de mercado.
Requisitos: Ingles – Avançado/ Excel – Avançado + VBA/ Phyton.
Encaminhar CV para: mesaopcoes@dtvm.com.br
Empresa: Gal
Descrição: Atividades: Viabilizar e acompanhar indicadores para identificar
correlações e oportunidades para melhorar o resultado operacional dos salões;
Realizar estudos, mapeamentos, testes, diagnósticos e revisar fluxos de atividades
e serviços, visando entregar diferenciais reais para os clientes dos salões da rede;
Estudar tendências, concorrência e mercado na busca das melhores oportunidades
operacionais, sempre alinhado a estratégia da gal.
Requisitos: Formatura entre dez/2021 e dez/2022.
Encaminhar CV para: gabriele.malmagro@oigal.com

