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Estágio em Real Estate – Crédito e Private Equity 
 

 
Descrição 

 
As principais atividades consistirão em: estruturação e gestão de fundos de investimento 

focados no setor imobiliário, elaboração de relatórios de performance dos fundos de 
investimento, acompanhamento de cadastros e atendimentos às políticas da área de Risco e 
Compliance. 

O estagiário aprenderá sobre diferentes instrumentos de crédito privado (CRI, CCI, CCB), Fundos 
de Investimento (FIM, FIDC, FIP e FII) e procedimentos para execução e controle de investimento. 

A empresa possui sócios jovens, com vasta experiência no mercado financeiro e na economia real, 
que acreditam no potencial de sua equipe e no retorno de investimento de médio a longo prazo. A empresa 
tem como princípios a meritocracia e a formação de pessoas e, portanto, pessoas motivadas e esforçadas 

têm espaço para se desenvolver rapidamente. 
 
 

Responsabilidades 
 

o Executar e acompanhar as operações financeiras dos fundos de investimento, com foco em 
crédito e renda fixa; 

o Controladoria de fundos de investimento (Fundos ICVM 555, FIIs, FIDCs e FIPs); 
o Elaborar relatórios e apresentações para investidores, sócios e equipe de Gestão; 
o Diligenciar e acompanhar o atendimento à políticas de Compliance e enquadramento; 

o Manter atendimento à regulamentação aplicável (CVM, ANBIMA, RFB, etc); 
o Controle das solicitações e processos de dossiês para Know Your Client (KYC); 
o Suporte ao time de Gestão na análise e estruturação de investimentos. 

 
 
Conhecimentos Desejados 
 

o Conceitos de marcação a mercado de ativos financeiros; 
o Pacote Office (Avançado); 
o VBA/Macro desejável; 

 
 
Perfil Pessoal Desejado 

 
o Alto nível de comprometimento e proatividade; 
o Senso de prioridade e excelência; 
o Raciocínio lógico e capacidade analítica; 
o Cursos: Economia, Administração, Engenharias, Matemática e demais cursos de Exatas. 

 
 

Local/Contato 
 

o E-mail: vagas@hectarecapital.com.br; 

o Anexar CV e carta de apresentação mencionando porque gostaria de trabalhar na empresa e vaga  
o Assunto: Estágio Gestão; 
o Rua Fidêncio Ramos, n° 195 – cj. 71 – Vila Olímpia, São Paulo, SP. 

 

 
Salário e Benefícios 
 

o Bolsa Auxílio: R$ 1.800,00 penúltimo ano / R$ 2.000,00 último ano; 
o Benefícios: VT, VR e Seguro de Vida; 
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