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Descrição da empresa 
 
Seja parte de uma organização de investimentos global e dinâmica 
 
Quando você investe sua carreira no CPP Investment Board (CPPIB), você se junta a um dos mais 
respeitados e maiores investidores institucionais do mundo. Com ativos sob gestão avaliados em mais de 
US$ 450 bilhões, o CPPIB é um gestor de investimentos integralmente dedicado a investir globalmente os 
fundos do Canada Pension Plan para garantir sua sustentabilidade a longo prazo. O CPPIB investe em 
todas as principais classes de ativos, incluindo mercado de capitais, Private Equity, mercado imobiliário, e 
infraestrutura, possuindo atualmente matriz em Toronto, e escritórios em Londres, Hong Kong, Nova 
Iorque,São Francisco, São Paulo, Luxemburgo ,Mumbai e Sidney. 
 
Junte-se à nossa equipe para: 

• Trabalhar em um ambiente intelectualmente desafiador, com alta diversidade e líderes 
acessíveis; 

• Ganhar exposição e responsabilidade; 

• Ter oportunidades globais de desenvolvimento de carreira; 

• Motivar-se pelo importante propósito social e pelos fortes princípios da CPPIB; 

• Conhecer nossa cultura profundamente enraizada de Integridade, Parceria e Alto Desempenho.  

Se você compartilha da paixão pelo desempenho, valoriza a cultura participativa e colaborativa e age 
com a maior integridade, aqui está a oportunidade para você investir sua carreira no CPPIB. 
 
Descrição do cargo 
 
Atualmente, estamos recrutando um estagiário para fazer parte da equipe de Active Equities. 
 
O departamento de Active Equities investe em empresas públicas e privadas de diversos setores em 
mercados desenvolvidos e emergentes. Nós gerimos portfólios long/short e market-neutral, construídos 
através de análises fundamentalistas de longo prazo e alinhados a estratégia de hedging que visa 
minimizar a influência de riscos e fatores externos indesejados. O resultado é uma carteira com exposição 
intencional apenas a ideias e visões decorrentes da análise fundamentalista realizada sobre cada ativo 
que compõe nosso portfolio. 
 
O estagiário apoiará todos os grupos de Active Equities: Fundamental Equities Asia (FEA), Relationship 
Investments (RI), Direct Equity Investments Latin Ameria (DEILA), Active Fundamental Equities (AFE), 
Thematic Investments (TI), and Sustainable Investing (SI). 
 
Responsabilidades específicas da função: 
 

• Auxiliar na construção de estratégias e do portfolio de hedge de todos os grupos de Active Equities 



• 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 portfolios 

• Produzir e aprimorar relatórios específicos e periódicos sobre os portfolios 

• 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 
portfolios 

• Participar em iniciativas específicas de estratégia do departamento de Active Equities 

• Outras atividades, caso requeridas 

 
Requisitos do cargo 
 
Se você possui os seguintes requisitos abaixo, gostaríamos de conhecê-lo(a): 
 

• Graduação prevista entre o período de Dezembro de 2022 à Julho de 2023; 

• Alunos de cursos de Exatas, negócios, matemática, engenharia, ou áreas afins; 

• Sólido conhecimento técnico, incluíndo Pyton, VBA e SQL; 

• Proficiência em Microsoft Office (ex. Excel, PowerPoint); 

• Experiência na industria financeira, incluindo estágios, será considerado um diferencial; 

• Alto nível de desempenho acadêmico e curiosidade intelectual; 

• 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); 

• O candidato deve demonstrar compromisso com nossos Guiding Principles  (Integridade, 

Parceria e Alto Desempenho). 

Informação para Candidatura: 
 
Link para cadastro: https://smrtr.io/54sC9 
 
Para se candidatar, por favor inclua carta de apresentação, currículo e histórico escolar em inglês. 
 
Prazo final para inscrição: 11:59 pm (EST) do dia 28 de março de 2021. 
 
 
 
Visite nossa página de carreira no Linkedin ou  ou siga-nos no LinkedIn. 
 
No CPP Investment Board, estamos comprometidos com a diversidade e o acesso equitativo às 
oportunidades de emprego com base na capacidade. 
Agradecemos a todos os candidatos pelo interesse, mas só entraremos em contato com os candidatos 
selecionados para avançar no processo de seleção. 
 
Nosso Compromisso com Inclusão e Diversidade: 

https://smrtr.io/54sC9
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board/


 
Além da dedicação em construir uma equipe com talentos diversos, nós somos comprometidos em 
proporcionar uma experiência inclusiva e acessível.Se você necessitar um apoio sobre qualquer parte do 
processo de recrutamento( incluindo alternar formatos de materiais, acessar salas de reuniões, etc.), por 
favor nos avise e nós trabalharemos para atender a sua necessidade.  
 
 
Isenção de responsabilidade: 
O CPP Investment Board não aceita currículos de agências de emprego, caçadores de talentos ("head-
hunters") ou fornecedores de recrutamento que não estejam em um acordo contratual formal conosco. 
Nossos acordos com fornecedores de recrutamento são restritos a necessidades específicas de 
contratação e não incluem esta ou outras postagens de emprego no site. Qualquer currículo ou outra 
informação recebida de um fornecedor não aprovado pela CPP Investment Board para fornecer currículos 
para esta publicação ou website será considerado não solicitado e não será aceito. A CPP Investment 
Board não pagará nenhuma remuneração por referência, colocação ou outra taxa pelo fornecimento de 
tais currículos ou informações não solicitadas. 
 
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board 
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