Ajudando a sua empresa a encontrar
as pessoas certas, no menor tempo
possível, sem qualquer custo.

O que é o Jobs Board?
O Jobs Board da CFA Society Brazil (CFASB) é uma ferramenta poderosa para
empregadores que buscam profissionais conceituados no setor financeiro.
De fácil utilização para os mais de 800 membros da CFASB, o Jobs Board é
uma das áreas mais acessadas do nosso website. Restrito a uma comunidade
altamente qualificada, o Jobs Board pode ajudar a sua empresa a encontrar
os melhores profissionais com eficiência e rapidez, sem qualquer custo.

A certificação CFA – Chartered Financial Analyst
A certificação CFA é uma credencial globalmente reconhecida e um atestado
de qualidade, experiência e ética do profissional da área de finanças. Alcançar
essa certificação demonstra um conhecimento avançado em diversas áreas,
incluindo mercados e produtos de renda fixa e renda variável, análise de
demonstrações financeiras, derivativos, análise de investimentos e gestão
de carteiras. No mundo, apenas 17% das pessoas que se inscrevem no CFA
Program conseguem cumprir os requisitos e obter a certificação. Saiba mais
sobre o CFA Program visitando www.cfainstitute.org/cfaprogram.
Para receber a certificação CFA, cada candidato deve:
• Comprometer-se a seguir o Código de Ética e Padrões de Conduta
		 Profissional do CFA Institute (compromisso reiterado anualmente)
• Ser aprovado nos níveis I, II e III do CFA Program
		 (não existe certificação parcial)
• Ter, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência professional qualificável
• Tornar-se um membro regular do CFA Institute e solicitar sua
		 associação a uma CFA Society
O programa de estudos para os três níveis é amplo e rigoroso e está
organizado em dez tópicos:
1.		 Ética e Padrões de Conduta Profissional
2.		 Métodos Quantitativos
3. Economia
4. Análise de Relatórios Financeiros
5.		 Finanças Corporativas
6.		 Renda Variável
7. 		 Renda Fixa
8. 		 Derivativos
9.		 Investimentos Alternativos
10. Gestão de Carteiras
Se você busca um profissional de finanças com comprometimento ético e
alto grau de qualificação, experiência e conhecimento, contrate um detentor
da certificação CFA!

CFA Society Brazil
A CFA Society Brazil é a associação que reúne os detentores da certificação CFA
em todo o território nacional. Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento
da profissão de finanças no Brasil, difundindo os mais altos padrões de ética,
conhecimento e excelência profissional, bem como divulgando a certificação
CFA no Brasil. Somos parte de uma rede global de 145 CFA Societies, que já
contam com mais de 123.000 membros, todos detentores da certificação CFA.

Perfil dos membros da CFA Society Brazil
Os membros da CFA Society Brazil desenvolvem suas atividades profissionais em mais de 300
instituições em diversos estados do Brasil e atuam em diferentes setores como bancos de
investimento, Private Banking, corretoras, gestoras de recursos, boutiques de M&A, firmas de Private
Equity, Familly Offices, agências de classificação risco, provedores de informações financeiras
e empresas de diversas áreas da economia. Os gráficos e mapa abaixo mostram o que fazem,
em que áreas atuam, quanto tempo têm de experiência e onde estão localizados os detentores
da certificação CFA no Brasil.

CARGO/FUNÇÃO

24,8% Gestão de carteiras

ÁREA DE ATUAÇÃO

6,7% Consultor financeiro
6,4% Operador de mercado
5,1% Analista de banco
de investimento
5,0% Analista financeiro
4,5% Chief Executive
4,5% Gestão de risco

24,8% Analista de pesquisa

36,8% Renda Variável

4,0% Relationship Manager
3,3% Consultor
10,9% Outras funções

16,5% Outras áreas
1,5% Moedas
2,1% Imóveis
3,0% Produtos Estruturados
5,4% Hedge Funds

20,1% Renda Fixa

8,8% Private Equity
5,8% Derivativos

LOCALIZAÇÃO

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
5,4% Exterior

40,9% 5 a 10 anos

0,1% Paraíba
0,2% Pernambuco

6,8% Até 5 anos

0,5% Distrito Federal
0,2% Goiás

10,0% Mais de 20 anos

0,8% Minas Gerais

27,6% 11 a 15 anos
14,7% 16 a 20 anos

0,6% Paraná
1,3% Rio Grande do Sul

18,6% Rio de Janeiro
72,0% São Paulo
0,1% Santa Catarina

Sobre o Jobs Board
Por que anunciar?
•
•
•
		

Comunicação direta com detentores da certificação CFA no Brasil
Acesso restrito ao membros da CFA Society Brazil
Média de 100 visualizações por vaga
Sem qualquer custo para a empresa que deseja postar um anúncio

Quais são os outros benefícios?
•
•
		
		
•
		

Posições postadas em até 1 (um) dia útil
Anúncio das posições nos informativos enviados quinzenalmente
por e-mail e no grupo da CFA Society Brazil no LinkedIn
(restrito a membros), além da divulgação no Jobs Board
Listagem da posição no Jobs Board pelo período que o
anunciante desejar

Como Anunciar?
Basta enviar o seu anúncio para jobs@cfasociety.org.br, indicando:
•
•
•
•
		
•
		
•
		

www.cfasociety.org.br

Nome completo da instituição
Cargo/Função e local de trabalho
Descrição da posição, incluindo as principais responsabilidades
Qualificações necessárias, incluindo menção à certificação CFA
como desejável ou requerida
Instruções sobre como se candidatar à posição, informando e-mail
para envio de CVs ou link para preenchimento online de application
Informações do contato na instituição anunciante
(para uso interno da CFA Society Brazil)

As vagas são postadas apenas na área restrita do nosso website, com acesso
exclusivo aos membros da CFA Society Brazil via login e senha. A vaga pode
ser confidencial ou aberta, conforme a sua orientação (se for confidencial,
omitiremos o nome da sua empresa).

CFA Society Brazil Jobs Board: ferramenta indispensável para sua
empresa acessar os profissionais de finanças mais qualificados
do mercado brasileiro.

