VAGA: Estágio em análise de Investimentos/análise em Data Science

SOBRE A GESTORA
Fundada em 2009, a Kapitalo Investimentos é uma gestora de fundos de investimento diversificados com mais de R$ 23 bilhões
sob gestão. Com atuação no mercado financeiro global, busca gerar retornos descorrelacionados e de longo prazo a seus cotistas.
Na Kapitalo estimulamos o pensamento crítico e acreditamos que a contribuição de todos é a chave para o crescimento da
empresa. Aqui você terá oportunidade de se aprimorar dentro de um modelo de negócios que exerce a meritocracia com regras
claras, em um ambiente colaborativo, saudável e com um time de excelência.

SOBRE A ÁREA
Mesa de alocação. Nessa mesa utilizamos métodos estatísticos e de finanças para construir e executar estratégias de modo a
otimizar o portfólio, sujeito a inputs macro e julgamento qualitativo. A área é intensiva em dados. A mesa opera todos os mercados
(bolsa, juros e câmbio).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Dar suporte na elaboração das estratégias de investimento de uma maneira geral, o que inclui:
o
Apoio na programação dos modelos.
o
Apoio na manipulação de base de dados.
o
Apoio no desenvolvimento de estratégias de previsão usando métodos diversos de data science e análise de casos.
o
Apoio na estimação de exposição.
o
Estudar finanças e programação em data science.

REQUISITOS
o
Estar cursando engenharia de computação, economia, estatística, matemática aplicada, ou graduação com habilidades
condizentes, com previsão de conclusão por volta de dez/23.
o
Programação em R.
o
Conhecimento de estatística, inclusive métodos básicos de aprendizado de máquina.
o
Conhecimento básico em finanças.
o
Interesse em finanças, investimento quantamental, estatística e data science.
o
Trabalho é opcional remoto.

DESEJÁVEL
o
o

Programação em Python.
Interesse em finanças.

Local de Atuação: São Paulo/SP / remoto.

Currículo deve constar média agregada das notas. Para se inscrever em nosso processo seletivo, envie seu currículo para
recrutamento@kapitalo.com.br com o assunto: “Processo Seletivo - Estágio Mesa de alocação”.

