EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE INSCRIÇÃO 2021
CERTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM ESG
A CFA Society Brazil em parceria com a Schroders Investment Management Brazil , JGP Asset Management
e Banco do Brasil, apresenta o Processo Seletivo que se destina a contribuir com 90% (noventa por cento)
do valor pago na inscrição da prova para a Certificação de Investimentos em ESG 2021 e os bolsistas
aprovados contribuirão com apenas 10% (dez por cento).
A Certificação de Investimentos em ESG é desenvolvida e aplicada pela CFA United Kingdom e tem como
enfoque as habilidades exigidas por profissionais de investimentos para integrar fatores ambientais,
sociais e de governança no processo de investimento. Ela foi projetada para profissionais que trabalham
em funções de investimento que desejam aprender como analisar e integrar fatores ESG materiais em
suas funções do dia a dia.
1. Objetivo
1.1. O objetivo é estabelecer os fundamentos para investir em ESG e estimular os profissionais de
investimentos a obterem a certificação em ESG com elevado padrão internacional.
2. Termos e Condições
2.1. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 2021 usufruirão de bolsa de 90% (noventa por cento)
do valor pago no momento da inscrição da prova.
2.1. Caberá aos candidatos a complementação de 10% (dez por cento) do valor da inscrição, que será
calculado com base no câmbio da data da solicitação do recurso para complemento do valor da inscrição
e que deverá ser pago à CFA Society Brazil.
2.3. A CFA Society Brazil será responsável pela realização da inscrição perante a CFA United Kingdom, que
desenvolve a aplica as provas para a certificação.
3. Número de Vagas
3.1. O Processo Seletivo 2021 abrirá 90 (noventa) vagas para o preenchimento de 25 (vinte e cinco) bolsas
de 90% (noventa por cento) do valor da inscrição da prova, considerando a taxa do câmbio da data da
solicitação do recurso de 10% (dez por cento) para pagamento da inscrição.
4. Critérios de Elegibilidade
4.1 Os candidatos interessados em ingressar no Processo Seletivo 2021 para aquisição de bolsa de 90%
(noventa por cento) deverão cumprir os seguintes requisitos:

(i) Ser profissional que atue em funções de investimentos, riscos, compliance, fundo de fundos, private
banking ou comercial, que, preferencialmente, seja gestor ou analista e utilize em suas atribuições os
conceitos de ESG, que se referem aos aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas;
(ii) Desejável ter experiência comprovada, de pelo menos 3 (três) anos, como Analista em renda
variável e/ou renda fixa.
(iii) É desejável que o profissional tenha sido aprovado ao menos no nível 1 da certificação CFA.
6. Processo de Inscrição
6.1. Para participar do Processo Seletivo 2021, o candidato deverá preencher um formulário eletrônico de
inscrição, que estará disponível no site e mídias sociais da CFA Society Brazil a partir das 9h do dia 22 de
janeiro até às 23h59 de 10 de fevereiro de 2021 ou até que seja atingido o número total de inscrições; e
6.2. Declarar que leu o Edital de Processo Seletivo e que atende aos critérios de elegibilidade.
7. Processo Seletivo
7.1 Somente serão submetidas ao Processo Seletivo 2021 as inscrições realizadas até a data limite, 10 de
fevereiro, ou até que seja atingido o número total de inscrições, e que estiverem em conformidade com
as diretrizes mencionadas no item 4 (quatro) deste Edital;
7.2 Os candidatos serão avaliados pelas informações descritas no formulário de inscrição online;
7.3 Somente serão aprovados 25 (vinte e cindo) candidatos, de acordo com as regras estabelecidas no
item 6 (seis) deste Edital; e
7.4. Após a Fase Classificatória, deverá ser assinado, pelos candidatos aprovados, Termo de Compromisso
a ser enviado à CFA Society Brazil.
8. Desclassificação
8.1 Será desclassificado o candidato que:
1. Não preencher corretamente e de maneira completa o formulário eletrônico de inscrição;
2. Informar no formulário de inscrição dado que não seja verossímil; e
3. Caso o candidato aprovado não responda a tentativas de comunicação da CFA Society Brazil por
e-mail e/ou via chamada telefônica, num prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da primeira
tentativa de contato.

9. Divulgação do Resultado
9.1 Os resultados serão divulgados até o 30 de março de 2021 por e-mail, telefone e/ou mídias sociais e
site da CFA Society Brazil. (www.cfasociety.org.br).
9.2. Ao enviar sua inscrição, o candidato autoriza que a CFA Society Brazil divulgue seu nome nas mídias
sociais e demais meios de divulgação.
10. Preenchimento das Vagas
10.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 2021 estarão aptos a participar do processo de
inscrição para realizar a prova de Certificação de Investimentos em ESG desenvolvida pela CFA United
Kingdom.
11. Pagamento dos 10%
11.1. O candidato aprovado deverá realizar a transferência da quantia correspondente a 10% do valor da
inscrição, que deverá ser repassada, em até 10 (dez) dias após a divulgação do resultado, em parcela
única, por meio de crédito na conta corrente n° 13000205-5, em nome da CFA Society Brazil na agência
3878, do Banco Santander.
11.2. O valor referente aos 10% (dez por cento) será calculado com base no câmbio da data da solicitação
do recurso para complemento do valor da inscrição.
12. Termo de compromisso.
12.1. O Termo de Compromisso deverá ser assinado somente pelos candidatos aprovados onde
reconhecem e assumem as obrigações descritas neste Edital, sob pena de perder sua vaga.
13. Inscrições para a realização da prova.
13.1. As inscrições para a realização da prova serão realizadas pela CFA Society Brazil diretamente à CFA
United Kingdom, após recebimento do valor estipulado no item 11 (onze) e assinatura do Termo de
compromisso.
14. Informações sobre a prova de acordo com a CFA United Kingdom.
14.1. O material de aprendizagem ficará disponível após a confirmação e pagamento da inscrição e os
candidatos deverão esperar 2 (dois) dias úteis para disponibilizar as datas e horários para realização da
prova e agendar o exame.
14.2. Os exames acontecem diariamente de segunda a sexta-feira.

14.3. Recomenda-se que os candidatos comecem a estudar primeiro e depois agendem o exame com um
mês de antecedência.
14.4. Após pagamento, a inscrição para o exame é válida por 12 (doze) meses. Caso o exame não seja
realizado neste período, a inscrição será excluída.
14.5. Caso o candidato aprovado não realize o exame no prazo de 12 (doze) meses, deverá ressarcir a CFA
Society Brazil pelo valor da bolsa concedida neste Processo.
17. Considerações Gerais
17.1. Após a confirmação da inscrição e disponibilidade de acesso ao material eletrônico para
aprendizagem, toda e quaisquer dúvidas sobre agendamento, reagendamento ou cancelamento da prova,
deverão ser encaminhadas à CFA United Kingdom.
Para mais informações sobre a prova acesse o site da reagendamento (www.cfauk.org ).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 21 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em
contrário.

