
 
 

BBVA Brasil Banco de Investimentos S.A 
Vaga de Estágio – Corporate & Investment Banking 

 

Cargo: Estagiário – área Global Clients Coverage (30 horas semanais) 
 
Sobre a empresa: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., na Espanha, oferece serviços 
de varejo, atacado, banco de investimento e serviços bancários privados. O banco 
oferece ainda gestão de ativos, seguro, fundos mútuos, corretagem de ações etc., 
atuando de modo global.  
 
No Brasil, o Banco de Investimentos possui operações desde 1997 e oferece acesso 
global em offshore funding, investment banking e market products na plataforma do 
Grupo BBVA em operações e serviços de Trade Finance, Syndicated and Bilateral 
Loans, Structured Finance.  
 
Sobre a área: Corporate & Investment Banking é a área do banco responsável pelo 
relacionamento com grandes empresas, grupos e conglomerados multinacionais que 
operam no Brasil e em outros países da América Latina. Com isso,  proporciona-se a 
cobertura global para oferecer as melhores oportunidades a tais clientes corporativos.  
 
Atividades: O programa constitui um ambiente dinâmico e com muita exposição de 
aprendizado, especialmente por estar relacionado à venda de diferentes classes de 
produtos financeiros oferecidos pelo banco e ter relação direta com diversas áreas do 
banco. Além da oportunidade de entender de modo abrangente o funcionamento do 
banco, o estagiário tem a oportunidade de participar de reuniões internas e externas e 
na estruturação de produtos e serviços financeiros no exterior deve ser capaz de 
assessorar as diretoras do Brasil e do mundo, acompanhar as aprovações de limites de 
crédito, auxiliar a emissão de relatórios e  controles para acompanhamento de 
portfólio e preparação de apresentações internas e para clientes. 
 
Requisitos: Formação depois de dezembro de 2021. Estudantes de Economia, 
Administração ou Contabilidade com disponibilidade para estagiar; possuir proficiência 
oral e escrita em inglês e espanhol (fluente desejável) e ter conhecimento em Excel, 
PowerPoint e Word.  
 
Perfil desejado: Proativo; espírito de trabalhar em equipe; boas habilidades de 
comunicação e relacionamento interpessoal; vontade de aprender e de resolver 
desafios.  
 
Benefícios: Bolsa Auxílio compatível com o mercado, Assistência médica e 
odontológica, Seguro de vida em grupo, Vale refeição e Vale transporte e Curso de 
Espanhol se necessário.  
 
Mandar currículo com o título “Vaga de Estágio – CIB Multinacionais” para: 
francis.plessmann@bbva.com e  david.maurice.contractor@bbva.com;                         O 
O processo seletivo será feito inteiramente de modo online.  
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