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VAGA DE ESTÁGIO EM GESTÃO DE RECURSOS  
 

A EMPRESA 

• A Cultinvest Asset Management é uma gestora de fundos independente com 

mais de 12 anos de atuação 

• Em uma curva acentuada de crescimento, principalmente em crédito 

estruturado, os ativos sob gestão somam aproximadamente R$ 6 bilhões 

• Conta com uma equipe multidisciplinar formada por executivos com ampla 

experiência, que levam alternativas personalizadas para empresas e investidores 

• Se você busca um ambiente com alto grau de autonomia e incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e profissional, venha fazer parte do nosso time 

• Mais informações: www.cultinvest.com.br   

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

• Realizar atividades de Research para investimentos em Renda Fixa e Renda 

Variável, mesclando pesquisa proprietária com relatórios de terceiros 

• Realizar atividades de data mining, consolidado números do Mercado de Capitais 

• Auxiliar nas atividades de controle do portfólio e boletagem pós-trade da Gestão 

• Auxiliar na análise da viabilidade econômica de produtos estruturados (FIDCs) 

• Participar dos comitês internos 

 

REQUISITOS 

• Cursando Ensino Superior em Administração, Economia, Engenharias, 

Estatística, Física ou áreas correlatas 

• Conhecimento básico em Mercado Financeiro 

o Funcionamento: Bovespa / Tesouro Direto / Títulos Privados de RF 

• Conhecimento básico em finanças:  

o Itens do DRE, BP, Fluxo de Caixa 

o Indicadores de mercado como: P/L, P/VP, EV/EBITDA 

• Conhecimento básico em Securitização é um diferencial 

• Bons conhecimentos em Excel (VBA e bases de dados) e em Power Point 

• Noções de Python – bibliotecas Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn 

• Inglês avançado 

• Ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias 

 

VANTAGENS 

• Remuneração fixa compatível com o mercado 

• Modelo de trabalho híbrido 

• Apoio em treinamentos e certificações 

• Incentivamos a candidatura de pessoas negras, indígenas, LBGTQIA+ 

 
Contato: pedro.holloway@cultinvest.com.br  
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