ESTUDANTES, RECÉM-FORMADOS E
PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA
Faça parte da equipe do Banco

Nossas equipes são formadas por profissionais experientes e capacitados, com compromisso na condução de projetos e negócios para nossos clientes e
parceiros.

Se você busca realizar sua trajetória profissional em um ambiente de desafios e oportunidades, venha fazer parte da nossa equipe de profissionais.

Cadastre seu currículo para futuros processos seletivos ou envie um email para recrutamento@haitongib.com.br com o seu Curriculum Vitae.

Poderá acompanhar o seu currículo uma Carta de Apresentação, com mensagem simples, com breve enquadramento pessoal e profissional, expondo as razões
pelas quais está se candidatando – relacionadas com a empresa, com a função ou com o setor de atividade de interesse.

PERGUNTAS FREQUENTES
Conheça nossas respostas

Onde está sediado o Haitong Bank?
O Banco tem sede em Lisboa, Portugal.

Onde está localizado o Banco no Brasil?
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 8º andar
Itaim Bibi, CEP 04538-905
São Paulo, SP - Brasil

Onde o Grupo Haitong está presente?

O Haitong Bank integra o grupo Haitong Securities e oferece uma ampla linha de serviços de investment
banking para clientes corporativos e institucionais na Europa, Américas e Ásia.
As operações do banco concentram-se no Brasil, Ibéria, Reino Unido e Polônia.

Quais as áreas de negócio do Banco?
• Investment Banking
o
o
o
o

Originação de Clientes
M&A
ECM / DCM
Financing Solutions (Project Finance / M&A Financing)

• Mercados
o
o
o
o
o
o
o

Renda fixa
Equities
Derivativos / FX
Trading Proprietário
Sales & Distribution
Global Markets
Structured Products

Posso efetuar uma candidatura espontânea?
Pode efetuar uma candidatura espontânea cadastrando-se acima ou enviando-nos seu Curriculum Vitae
(CV) e/ou Carta de Apresentação para o email recrutamento@haitongib.com.br. A informação
recepcionada será analisada internamente e arquivada na nossa base de dados para consulta.

Posso candidatar-me a um estágio no Banco no Brasil?
Pode efetuar uma candidatura para um estágio enviando o seu CV e/ou Carta de Apresentação para o
email recrutamento@haitongib.com.br. A informação recepcionada será analisada internamente e
arquivada na nossa base de dados para consulta.

Posso candidatar-me a posições em outros países?
Se pretende fazer parte das equipes do Banco a nível internacional, deverá demonstrar o seu interesse na
sua Carta de Apresentação. A fluência em línguas, especialmente em inglês é fundamental. Envie o seu CV
e Carta de Apresentação para o email recrutamento@haitongib.com.br, que tomaremos em consideração
dependendo da presença do Banco em cada um dos países.

DISCLAIMER
Os dados disponibilizados serão incluídos numa base de dados da responsabilidade do Banco no Brasil,
podendo ser utilizados em futuros processos de seleção ou recrutamento. Os dados disponibilizados
poderão ser transmitidos internamente a qualquer das sucursais do Banco para consulta.

