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                              Estágio em Middle Office 

LTS Investments 

 

Sobre a LTS 

LTS é a holding e plataforma de investimentos das famílias Lemann, Telles e Sicupira, bem como de 
alguns de seus sócios de longa data. Nossos sócios foram responsáveis pelo desenvolvimento de 
vários negócios nos últimos 40 anos. Nosso time é responsável por apoiar os investimentos 
existentes de nossos sócios, bem como buscar novas oportunidades. Temos um mandato amplo e 
flexível, avaliando oportunidades públicas e privadas globalmente. Nosso propósito é apoiar líderes 
e empreendedores extraordinários a alcançarem seus sonhos grandes. 
 
Sobre a oportunidade 

Buscamos  uma  pessoa  para  se  juntar  ao  time  da  LTS  Investments  e  ser  corresponsável  pelas 

atividades de Middle office,  com  espaço  para  repensar  os  processos  da  área.  Terá  ainda  a 

oportunidade de se desenvolver de forma acelerada. Para além disso, buscamos formar um time 

cada vez mais diverso e esperamos que o(a) candidato(a) tenha um perfil organizado, diligente, 

detalhista e pró-ativo. 

 
Responsabilidades 

1) Suporte ao time de Middle Office: 

• Pre-matching e boletagem de operações; 

• Avaliação do NAV dos fundos; 

• Controle e monitoramento de margem de garantias; 

• Controle e monitoramento da Posição, vencimentos e PNL; 

• Controle e monitoramento de capital calls. 

2) Automatização de processos, de controles e relatórios gerenciais; 

3) Suporte na gestão dos pagamentos e do fluxo de caixa.  
 

Qualificações e competências 

• Cursando ensino superior em instituição de excelência; 

• Formatura esperada a partir de dezembro de 2023; 

• Inglês fluente; 

• Disponibilidade para trabalhar em horário comercial; 

• Conhecimento avançado de Excel, VBA e pacote MS Office; 

• Conhecimento de Python e SQL será considerado um diferencial, porém não é mandatório. 
 

Como aplicar? 

1. Acesse: https://lts-investments.com/Careers  
2. Selecione o Processo: SP – Estágio – Middle Office  – 2022.2 
3. Preencha seus dados 
4. Agora é só aguardar! Nosso time entrará em contato em alguns dias! 

Em caso de dúvidas ou problemas na inscrição, envie um e-mail para  people@lts-investments.com 
indicando no assunto do e-mail o processo seletivo para o qual você gostaria de se inscrever. 
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