Levando o desenvolvimento
mais perto das pessoas

ESPECIALISTA EM MERCADO DE CAPITAIS
1. Antecedentes (descrição do FONPLATA): O FONPLATA é um organismo multilateral composto por cinco países:
Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, cuja missão principal é apoiar a integração dos países-membros para
alcançar um desenvolvimento harmonioso e inclusivo, dentro e entre as áreas geográficas de influência da Bacia do Prata,
através de operações de crédito e de recursos não reembolsáveis do setor público.

2. Objetivo do cargo: A principal responsabilidade do cargo é apoiar as gestões e transações que o FONPLATA realiza
com o Mercado de Capitais.

3. Responsabilidades:









Colaborar na concepção e implementação de operações de financiamento da instituição.
Colaborar na administração da carteira de investimentos de renda fixa da instituição.
Avaliar indicadores financeiros da carteira de investimentos, dos instrumentos através dos quais a
instituição é financiada, da carteira de dívida e das operações financeiras projetadas.
Análise e avaliação de derivados de moeda e de taxa de juros; análise e avaliação de garantias.
Interagir com as respectivas instituições financeiras nas tarefas do dia a dia.
Projetar e implementar a sistematização das tarefas descritas anteriormente.
Preparar apresentações e relatórios periódicos para o Comitê de Finanças, para a Gerência de
Administração e Finanças e para a comunidade de investidores.
Acompanhamento da situação econômico-financeira relevante para a tomada de decisão de investimento
de carteira e endividamento da instituição.

4. Requisitos:









Diploma universitário em Economia, Finanças, Estatística, Engenharia Comercial ou disciplina similar.
Mestrado em finanças ou similar. Será positivamente valorizado contar com o CFA.
Conhecimento em mercado de capitais, matemática financeira.
Gestão e análise de indicadores financeiros, modelagem financeira e gestão de riscos (crédito, liquidez e
mercado).
Gerenciamento da plataforma Bloomberg e domínio avançado do Microsoft Office
Experiência de 5-7 anos em Banco de Investimentos, Finanças Corporativas ou Mercado de Capitais.
Será valorizada a experiência na gestão de investimentos globais de renda fixa.
Proficiência em espanhol e/ ou português e inglês avançado.

5.

Características do cargo:
a. Categoria e modalidade: Funcionário profissional internacional.
b. Duração do contrato: Contratação inicial de até três (3) anos.
c. Lugar de trabalho: Sede do FONPLATA, localizada na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional
da Bolívia.

6.

Condições: A remuneração será conforme com as responsabilidades atribuídas e as prestações de acordo com
as regras do Organismo.
• Os candidatos devem ser cidadãos de um dos países-membros do Fundo.
• Ter uma idade máxima de 55 anos no momento da inscrição.

7.

Prazo de inscrição: 26 de outubro de 2018.

8.

Informação adicional: Para conhecer o perfil do cargo convocado acessar a página web: www.fonplata.org, na
seção “Oportunidades Laborales”. Agradecemos registrar sua candidatura na nossa página web consignando a
referência desta convocação.
FONPLATA
Santa Cruz de la Sierra – Bolívia

