
[MERCADO FINANCEIRO] [ECONOMIA E QUANTITATIVE FINANCE] 

 

A Porto Asset Management é a gestora de recursos do grupo Porto e gere cerca de 

R$ 25 Bilhões. Estamos com uma vaga aberta para analista júnior na Área Econômica, 

atuando tanto com pesquisa macroeconômica quanto com finanças quantitativas. É 

uma oportunidade diferenciada de atuar em um ambiente dinâmico, desafiador e de 

bastante aprendizado em duas áreas complementares e que permitem forte 

desenvolvimento para o profissional, trabalhando a visão de mercado tanto do ponto 

de vista econômico quanto da gestão de portfólio.  

Seguem algumas das atividades realizadas no dia-a-dia: 

Economia: 

- Modelagem, projeção e monitoramento do cenário macroeconômico e de indicadores 

macro relevantes (atividade, inflação, monetário, mercado de trabalho, fiscal, ...) para 

o Brasil e outras economias (desenvolvidas e emergentes); 

- Desenvolvimento de infraestrutura em Python para a automação de processos de 

download e enriquecimento de dados macroeconômicos, gerando relatórios e análises 

para diversos casos e mercados; 

- Preparação de planilhas em Excel e apresentações em PowerPoint com temáticas 

macroeconômicas variadas; 

- Manutenção e aprimoramento de Bases de Dados. 

Finanças Quantitativas: 

- Pesquisa e Desenvolvimento de infraestrutura em Python e de dados para o 

aprimoramento e construção dos modelos de negociação de ativos, buscando 

incorporar melhorias operacionais, estratégicas e/ou novos mercados para a gestão de 

portfólio; 

- Boletagem das negociações executadas e acompanhamento das posições atreladas 

à estratégia quantitativa; 

- Preparação de apresentações em PowerPoint abordando a performance e trajetória 

da estratégia de investimentos e de peers relevantes. 

Requisitos para a vaga: 
- Superior completo em Economia, Engenharia ou similar em instituição de ponta; 
- Inglês fluente 
- Domínio do pacote Office, principalmente Excel 
- Experiência em Python 
- Curiosidade e capacidade de análise 
- Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipe 
 

 

Interessados podem mandar email para bruno.campos@portoseguro.com.br 

e gabriel.madasi@portoseguro.com.br com o título "CV Analista Economia". 
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