
  

 
 

Itajubá Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos 
www.itajubainvestimentos.com.br 

Vaga: Estágio – Produtos - Líquidos 
Área: Produtos 
Bolsa auxílio: R$ 2.000,00 
 
 
Descrição da Vaga:  
Buscamos uma pessoa para atuar na área de Produtos para auxiliar em processos diversos da área e relacionamentos com 
gestores. O profissional terá participação relevante no desenvolvimento de materiais que serão utilizados no processo 
comercial, originação de novos negócios e estruturação de parcerias, além de análises da indústria e de fundos distribuídos pela 
Itajubá para suporte na tomada de decisão. 
 
Sobre você: 
Você é proativo/a, dinâmico/a, autêntico/a e ágil, voltado/a para resultados sem negligenciar as pessoas. Você será uma pessoa 
comunicativa, de fácil relacionamento, com interesse em conhecer a cada dia mais sobre a empresa e sobre o mercado que 
atuamos.   
 
Responsabilidades: 
 

• Apoio aos analistas e sócio em tarefas diversas do dia-a-dia relacionadas à gestão interna e relacionamento externos 

com gestores; 

• Aprender estratégias de investimento de cada gestor-parceiro, assim como estruturas de investimento; 

• Auxiliar no desenvolvimento e atualização de materiais comerciais (venda & pós-venda); 

• Interação contínua com equipe Comercial; 

• Análises da indústria e performance dos peers dos nossos gestores-parceiros para gerar inteligência de mercado, 

incluindo mapeamento de líderes em cada classe de ativos e identificação de novas oportunidades de negócio para 

Itajubá; 

• Elaboração de relatórios; 

• Aprender sobre a regulamentação aplicável aos nossos gestores e investidores. 

Pré-requisitos: 

• Estudando Engenharia, Administração ou Economia (graduação prevista em 2022 ou meados de 2023); 

• Ótimo raciocínio lógico e visão analítica; 

• Clareza e objetividade na comunicação (Inglês avançado, Espanhol desejável); 

• Capacidade para elaboração de modelos e apresentações (domínio de Excel e Powerpoint); 

• Organização e atenção aos detalhes; 

• Conhecimento de ferramentas para análise de fundos (Morningstar / Comdinheiro) e/ou CRM (Salesforce) será 

diferencial; 

• Conhecimento de VBA, Python e/ou outras linguagens de programação para automação de planilhas e  

processos será diferencial. 

 
Informações Adicionais: 
Carga horária - De segunda à sexta - 30 horas semanais (horário comercial). 
Regime: Híbrido.  
 
Quem Somos Nós? 
Somos pioneiros na distribuição independente de produtos de investimentos alternativos no Brasil e no exterior, para investidores 
institucionais – family offices, fundos de pensão, seguradoras, wealth managers e gestores de patrimônio. 

 
Mandar email com título: estágio Produtos para: Natalia@ghowconsulting.com 
 
 
 


