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A EMPRESA

A Habitat é uma gestora independente especializada em Fundos de Investimentos Imobiliários. Se diferencia pela originação

de ativos em todo o território brasileiro, atendendo a mercados de crédito imobiliário pouco explorados. Atualmente possui

R$ 525 MM em fundos de investimentos imobiliários sob gestão, e uma equipe de 22 pessoas (45% das posições são

ocupadas por mulheres).

DESCRIÇÃO DA VAGA E REQUISITOS

Estamos buscando um estagiário a partir do penúltimo ano da graduação com perfil analítico para atuar na área de Gestão.

Será responsável por acompanhar o desempenho dos ativos no portfólio do fundo. Esperamos candidatos bastante

proativos, dinâmicos e comunicativos – com forte capacidade de adaptação à situações adversas.

Atividades

• Processamento e análise de bases de dados em sistemas proprietários, a fim de verificar o comportamento dos ativos no

portfolio do fundo;

• Contato com outros players do setor (securitizadoras, servicers e cedentes) para validação de dados;

• Apoio à equipe de gestão na elaboração de relatórios e apresentações;

Requisitos

• Cursando a partir do penúltimo ano da graduação em Economia, Ciência da Computação, Matemática, Estatística,

Engenharia ou cursos relacionados;

• Interesse em trabalhar no mercado financeiro;

• Perfil analítico e atenção à detalhes;

• Proatividade e adaptabilidade;

• Disponibilidade para trabalhar presencialmente (escritório no bairro Vila Olímpia – São Paulo/SP).

Diferenciais

• Participação em ligas de mercado financeiro ou empresas júniores;

• Conhecimento em linguagens de programação (preferencialmente Python) e banco de dados SQL;

Benefícios

• Bolsa de estágio;

• Vale Refeição Flashapp – 100% pago pela empresa;

• Vaga no estacionamento do prédio ou Auxílio Transporte de R$250,00 – 100% pago pela empresa;

• Benefício Corporativo Gympass.

Interessados devem enviar um e-mail com o título “Vaga – Estagiário de Gestão” para gestao@habitatcp.com.br. O e-mail

deve conter obrigatoriamente um currículo em PDF e link com perfil do LinkedIn.
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