Investimentos Ilíquidos
Vaga de Estágio

Descrição
A Citrino Gestão de Recursos está com uma vaga de estágio aberta para atuar na operação de novas
iniciativas em criptoativos/blockchain, em especial, o estagiário prestará auxílio operacional na gestão
de uma carteira-teste proprietária de tokens líquidos e outras iniciativas atreladas ao tema.
É importante pontuar que conhecimento específico sobre a categoria de ativos e/ou tecnologia
blockchain não é necessário, mas ter uma base sólida de habilidades de programação é imprescindível
para a vaga.

Citrino Gestão de Recursos
A gestora tem quase dez anos de atuação como family office responsável por gerir os ativos financeiros
de um número reduzido de clientes.
A iniciativa em questão ocorre em um momento em que a Citrino está diversificando o seu portfólio de
negócios em busca de novas oportunidades de retorno para a sua carteira de clientes, como foi o caso
da recente criação da Citrino Ventures, iniciativa da Citrino Gestão especializada em atuar no segmento
de Corporate Venture Capital as a Service

Atribuições do Cargo
•
•
•
•

Montar e tratar bases de dados que servirão de input para desenvolver, validar e operacionalizar
teses de investimento em criptoativos;
Desenvolver rotinas de programação para automatizar feed de dados, que podem ser originados
tanto on-chain quanto off-chain;
Aplicar técnicas de modelagem estatística e matemática para analisar os dados coletados;
Auxiliar na criação de novas teses de investimento, o que inclui todas as etapas de research
envolvidas no processo.

Requisitos para a Vaga
•
•
•
•
•
•

Estar cursando Ensino Superior, sem pré-requisito/preferência de curso;
Ter conhecimentos sólidos em programação, em especial aplicada à análise de dados,
Familiaridade com a lógica e linguagens de programação utilizadas nas principais redes blockchain
não é estritamente necessária, mas é desejável;
Conhecimento em Java e Python são desejáveis;
Familiaridade com econometria não é estritamente necessária, mas é desejável;
Perfil analítico, com excelente raciocínio lógico e interesses multidisciplinares.

Interessados na vaga devem mandar CV para o e-mail camila.correa@citrinogestao.com.br
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