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TIPO DE OFERTA: ESTAGIÁRIO DE CLIENT SERVICE - MIDDLE OFFICE 
 

 

Empresa CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

Bairro Itaim Bibi 

Cidade SÃO PAULO 

Área MIDDLE OFFICE 

Cargo ESTAGIÁRIO 

Vagas 1 

Descrição da 
Empresa 

Fundada em 1999, a Claritas é uma asset independente pioneira em produtos 
alternativos no Brasil. Possui aproximadamente R$ 4,4 bilhões em ativos sob 
gestão. Possui diversas estratégias de investimentos em fundos de ações (long 
short e long only), multimercados, estruturados e fundos exclusivos, além de 
ofertar outras estratégias para investidores qualificados e instituições, por meio 
dos diferentes canais de sua rede de distribuição. Em 2012 passou a fazer 
parte do Principal Financial Group. O Principal Financial Group é líder global 
em produtos de gestão de investimentos, incluindo serviços de previdência, 
seguros e gestão de recursos. Oferece a seus clientes, entre pessoas físicas, 
jurídicas e instituições, uma vasta gama de produtos e serviços, incluindo 
previdência, gestão de recursos e seguros, por meio de uma família de 
empresas de serviços financeiros. Fundado em 1879 e membro da FORTUNE 
500, atende mais de 20 milhões de clientes em todo o mundo e gere 
aproximadamente US$ 540 bilhões em ativos, contando com escritórios na 
Ásia, Austrália, Europa, América Latina e Estados Unidos. 

Curso 
ENGENHARIA, ESTATÍSTICA, MATEMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO E 
ECONOMIA. 

Semestre Do 3º ao 5º semestre  

Principais 
Atribuições 
do Cargo 

Rotina operacional de Passivo / Cadastro:  
Boletagem de aplicação e resgate dos cotistas 
Liquidação das operações  
Confecção e envio de relatórios para os cotistas como extratos, cotas e 
carteiras.  
Atendimento e suporte para as áreas internas de gestão, backoffice, jurídico e 
área comercias.    
Atendimento e suporte para os distribuidores  
Análise e cadastramento de cotistas nos administradores  
Cadastro de fundos da casa em fundos externos e corretoras. 
Atualização e manutenção do Phibra (sistema interno de gestão) 

  

Requisitos 

Conhecimentos de matemática financeira, noções de mercado de capitais, 
Excel nível avançado, inglês intermediário, perfil analítico.  
 
Diferencial: experiência no mercado financeiro  

Benefícios 
Remuneração compatível com o mercado + benefícios (vale refeição, vale 
transporte ou estacionamento, seguro saúde/odontológico, seguro de vida e 
GYMPASS). 

Inscrição 
Favor enviar o CV para o e-mail gisele.oliveira@claritas.com.br, com o título – 
Vaga estagiário Client Service Middle Office 
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