
 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

Oportunidade: Analista I (junior) na B3 

Área: Validação de Modelos/Riscos Financeiros na B3 
a 

 

B3? 

A B3 é resultado da união entre os mercados financeiro, de capitais e do encontro de pessoas. Aqui, as relações e 

experiências importam, porque cada um a seu modo nos ajuda a construir o que somos. Estimulamos um ambiente 

corporativo leve e inovador, em que todos possam ser como são.  

Atuamos no centro dos mercados, sendo uma das maiores empresas em infraestrutura e estando entre os líderes globais 

do setor de bolsas.  

Temos orgulho de ser a bolsa do Brasil. Somamos o DNA brasileiro à força que temos em inovar com produtos e 

tecnologia para construir o futuro do mercado. 
a 

 

Validação de Modelos/Riscos Financeiros?  

A B3 possui um dos mais avançados modelos de controle de riscos do mundo. A oportunidade encontra-se na área que 

tem como principal objetivo realizar as validações independentes (atuação como segunda linha de defesa da gestão de 

riscos), emitindo o seu parecer técnico em relação a estes modelos. Além disso, parte do tempo dos colaboradores da 

área é investido para prestação de consultorias a áreas parceiras da B3. Neste quesito, hoje, atuamos em duas grandes 

frentes: i) investigamos os comportamentos dos investidores e elaboramos análises sobre a dinâmica de formação de 

preços no livro de oferta (também chamado de microestrutura de mercado) e ii) avaliamos cenários de risco 

macroeconômicos e desenvolvemos modelos para analisar o impacto desses cenários nas receitas operacionais da B3. 
a 

 

Essa vaga é para você? 

Se você tem muita vontade de aprender, possui o mindset de melhoria contínua de processos e quer entender 

profundamente sobre o funcionamento de um dos mais inovadores e avançados modelos de cálculo de risco (CORE - 

Closeout Risk Evaluation), essa vaga pode ser ideal para você! Buscamos, de preferência, profissionais com formação nos 

cursos de economia, estatística, matemática, engenharia, física, computação. Não é sua área? Não tem problema, vamos 

conversar! Pós em economia, finanças ou estatística? Diferenciado! Tem bons conhecimentos de probabilidade e 

estatística, além de linguagens de programação (R, Python, Matlab ou SAS)? Fale conosco! Também possui 

conhecimentos de mercados de capitais, produtos financeiros negociados na B3 e do funcionamento de contraparte 

central (CCP)? WOW!  
 

 

Principais responsabilidades: 
✓ Auxílio na elaboração de estudos e análises de risco e modelagem 

✓ Auxílio no atendimento às exigências e demandas dos órgãos reguladores 

✓ Desenvolvimento e uso de ferramentas de cálculo e controle de risco 

✓ Consultorias e treinamentos para as demais áreas, propiciando soluções para problemas complexos vividos pelas 

áreas ou maior entendimento e esclarecimentos dos riscos envolvidos no dia-a-dia 
a 
 
 

O que oferecemos? 
 

✓ Trabalho remoto ✓ Massagem e ginástica laboral (pós-lockdown) 
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✓ VA, VR, PLR ✓ Incentivo à atividade física 
✓ Plano de saúde e odontológico ✓ Programa de apoio pessoal (orientação 

psicológica, social, jurídica e financeira) ✓ Dress code flexível 
✓ Day off de aniversário ✓ E muito mais! 

 

Interessado? Envie seu CV para yurie.yassunaga@b3.com.br e vamos conversar! 

mailto:yurie.yassunaga@b3.com.br

