
ANALISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 
Descrição: 
 
Estamos em busca de uma pessoa com bom relacionamento interpessoal, comunicativo, com 
facilidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, com postura de dono e foco em resultado. 
Pró ativo, engajado e inovador!Se você se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos 
para você!Você poderá fazer parte do nosso time como Analista Crédito Imobiliário sendo 
responsável por:• Garantir a atualização das grades jurídicas dos empreendimentos, das 
empresas mães e das filiais, conferindo nas planilhas as datas de emissão e de vencimento de 
cada certidão, para manter todas válidas até o inicio do processo de repasse.• Solicitar a cotação 
dos seguros dos empreendimentos junto às corretoras autorizadas das empresas, para garantira 
a contratação do seguro nas melhores condições;• Atualizar semanalmente nos arquivos do 
departamento os relatórios disponibilizados pelos bancos via pasta compartilhada (SFTP), para 
acompanhamento das rotinas de liberações dos planos empresários.• Lançar o pagamento dos 
seguros, registros dos contratos, liberações, amortizações e juros de financiamento, pelo sistema 
da empresa (MEGA), para atender às exigências dos bancos previstas em contrato.• Atualizar as 
planilhas de Fluxo de Comercialização dos empreendimentos, de acordo com os relatórios 
disponibilizados pelo Comercial e Repasse, para garantir as liberações que ocorrem no plano 
empresário.• Solicitar abertura de conta dos empreendimentos junto ao departamento Financeiro, 
para atender as exigências do banco para contratação do Plano Empresário. Informar ao banco o 
número das contas bancárias e a qualificação dos empreendimentos (Dados do Tomador/Fiador/
Construtor) a serem contratados, para que o banco faça a correta emissão das minutas de 
financiamento bancário.• Conferir as minutas do contrato de financiamento dos empreendimentos 
emitidas pelo banco, com os contratos sociais das empresas disponibilizados pelo jurídico, para 
garantir que o contrato seja registrado no cartório sem prenotação.• Atualizar a planilha de 
fechamento semanal referente, a liberações, amortizações e juros do plano empresário, conforme 
relatórios disponibilizados pelo banco, para acompanhar se as liberações estão ocorrendo dentro 
do prazo.• Acompanhar diariamente as contas dos empreendimentos para verificar se os débitos 
e créditos do plano empresário estão ocorrendo de forma correta, no prazo e conforme relatório. 
 
Requisitos: 
O que você precisa ter para fazer parte do nosso time?-Necessário conhecimento intermediário 
em Excel;-Desejável conhecimento básico em Tableau;-Superior completo em Administração ou 
áreas correlatas; 
 
Benefícios: 
 
 
Prazo de candidatura: 1 de Agosto de 2020 
 
Candidatar-se: 
https:/jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/MTI4MzMz-analista-credito-imobiliario/
cd20de4e-9c92-440f-acb0-cf9567c3c5e2/?source=EMAIL 

http://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/MTI4MzMz-analista-credito-imobiliario/cd20de4e-9c92-440f-acb0-cf9567c3c5e2/?source=EMAIL
http://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/MTI4MzMz-analista-credito-imobiliario/cd20de4e-9c92-440f-acb0-cf9567c3c5e2/?source=EMAIL
http://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/job/MTI4MzMz-analista-credito-imobiliario/cd20de4e-9c92-440f-acb0-cf9567c3c5e2/?source=EMAIL


A Porto Seguro está com inscrições abertas e nós esperamos por você! Estamos em busca de 
jovens que queiram exercitar a criatividade, gostem de aprender, tenham atitude e estejam 
abertos a novas experiências. Deu match? <3

 

Quer um spoiler de como é fazer parte do time da Porto Seguro? Confere esse vídeo que a 
equipe fez especialmente para a nova turma de estagiários 2020 https://youtu.be/YvS6c-4tr8I

 

Quer diversidade de negócios? Temos! Somos um grupo com mais de 25 empresas presentes 
em segmentos como seguros, investimento, serviços financeiros, consórcio, capitalização, saúde, 
serviços residenciais e previdência.

 
Os pré-requisitos são:

Curso(s): Administração, Atuária, Contabilidade, Ciências Sociais e de Consumo, Estatística, 
Economia, Matemática, Engenharia (todas), Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, 
Ciências da Computação e cursos correlatos;

Conclusão: entre junho/2021 e junho/2022

Disponibilidade: 30 horas semanais 

 

Para mais informações, acesse www.estagioportoseguro2020.com.br , as inscrições estarão 
abertas até  27 de maio.

 

Vem ser Porto Seguro! #VenhaFazerADiferença #ASuaJornadaComeçaAqui

 

Caso não consiga abrir o link, copie e cole em seu navegador ou entre em nosso site e busque 
pela oportunidade.

Se ainda quer falar com a gente, o melhor jeito é acessando http://
grupociadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/grupociatalentos/email.html.

 

Grupo Porto Seguro /Cia de Talentos
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