Informação de uso publico

Estágio – Debt Capital Markets (DCM)

DESCRIÇÃO DA VAGA
A estagiária(o) de DCM, área do Banco de Investimento especializada em originação e estruturação de operações de dívida e
securitização (Debêntures, CRI, CRA e outros), será treinada(o) para entender os fluxos, processos e documentos para uma
companhia captar recursos no mercado de capitais via emissão de dívida. A vaga possibilita grande potencial de aprendizado a
respeito do mercado de renda fixa no Brasil, com exposição a diversos setores e interação com várias áreas do Banco e DCM de
outras instituições.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
•

Realizar o acompanhamento de emissões de dívida no mercado primário (valor mobiliário, volume, rating, spreads, etc);

•

Auxiliar na elaboração de respostas aos RFPs (“Request for Proposal”) das companhias clientes;

•

Preparação de relatórios e análises internas;

•

Preparação de propostas para clientes;

•

Contato com diversas áreas internas (Tesouraria, Comercial, Distribuição, entre outras);

•

Suporte na elaboração de apresentações de roadshow, case studies e credenciais;

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
•

Disponibilidade para estagiar no mínimo 18 meses;

•

Cursando Economia, Administração, Engenharias, Ciências Atuariais, Matemática, Direito ou áreas relacionadas;

•

Excel Avançado;

•

PowerPoint Avançado;

•

Perfil altamente motivado, hands-on e detalhista;

•

Inglês Avançado;

•

Experiência prévia em áreas no Mercado Financeiro será considerado um diferencial.

CANDIDATE-SE PELO LINK: Estágio - Debt Capital Markets (DCM) (gupy.io)
SOBRE O BANCO ABC:
O Banco ABC Brasil S.A. é um banco múltiplo, com autorização do Banco Central para praticar operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de crédito imobiliário), inclusive de
câmbio. Iniciamos nossas atividades em 1989, através de uma joint-venture do Arab Banking Corporation e do Grupo Roberto Marinho, da qual
originou o Banco ABC Roma S.A., com atuação em crédito corporativo e tesouraria. Desde então, construímos uma sólida base de clientes no
segmento Corporate, com oferta de produtos financeiros de maior valor agregado e adaptados a necessidades específicas.
Em 1991, a atual administração tomou posse, contando com executivos brasileiros de grande experiência no segmento financeiro. Em 1997, o Arab
Banking Corporation adquiriu a participação acionária do Grupo Roberto Marinho e tornou-se o acionista controlador. Os executivos adquiriram
participação minoritária, com interesses alinhados aos do controlador e o nome do banco passou a ser Banco ABC Brasil S.A.
Em 2007 foi realizada a oferta pública inicial de ações do Banco ABC Brasil, e passamos a ser listado no Nível 2 de governança corporativa da
BM&FBovespa.
Além de soluções para empresas ofereceremos também um portfólio de investimentos para a pessoa física, por meio do ABC Personal. Somos um dos
únicos bancos brasileiros a contar com controle internacional e autonomia local.

O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e nos proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.
O QUE NOS MOVE É UM TIME CONFIANTE, ÉTICO E DETERMINADO. COM FOCO EM EXCELÊNCIA QUE SUPERA E GERA VALOR!

