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PROCESSO SELETIVO 2020 

 

A UV Gestora é uma gestora de investimentos de capital proprietário (single family office) fundada em 2006 que investe no 

mercado local e internacional com uma visão genuinamente de longo prazo. Com origem no setor financeiro, nossa empresa tem 

como foco investir na economia real, seja em empresas de capital aberto e fechado seja em projetos nos mais diversos setores. 

Nossa filosofia de investir em parceria com pessoas de excelência, buscando assimetria positiva de retornos e utilizando a 

vantagem de termos um capital de longo prazo tem se mostrado bastante eficaz na obtenção de retornos diferenciados ao longo 

do tempo. 

 

 
 

 

VAGAS ABERTAS: 

 

 

 Estagiário de investimentos 

 

Descrição: suporte à equipe de investimentos no levantamento de informações, elaboração de relatórios de análise e 

acompanhamento da carteira. Participação em todo o processo de investimento junto com o time (reuniões com executivos, 

gestores de fundos, participação nos comitês internos, etc), exposição a diversas classes de ativos (bolsa, private equity, fundos e 

investimentos alternativos) e acesso a networking muito diferenciado – o que aumenta bastante o escopo do aprendizado e 

crescimento. 

 

Formação acadêmica: cursando a partir do penúltimo ano de engenharia, administração ou economia; 

Pré-requisitos: perfil analítico, proatividade, organização e muita vontade de aprender; 

Diferenciais: interesse pela área de investimentos; familiaridade com linguagens de programação. 

 

 

 Analista júnior de equity 

 

Descrição: suporte na análise, modelagem e acompanhamento dos investimentos em empresas de capital aberto e fechado (bolsa 

e private equity). Participação ativa em todo o processo de investimento (reuniões com executivos, gestores de fundos, 

participação nos comitês internos, etc), exposição a diversas classes de ativos e setores da economia e acesso a networking muito 

diferenciado – o que aumenta bastante o escopo do aprendizado e crescimento. 

 

Formação acadêmica: até 3 anos de formado em engenharia, administração ou economia; 

Pré-requisitos: perfil analítico, proatividade, organização e muita vontade de aprender; 

Diferenciais: conhecimento de modelagem e finanças corporativas, familiaridade com linguagens de programação. 

 

 

 Analista júnior de investimentos alternativos 

 

Descrição: suporte na análise, modelagem e acompanhamento da carteira de investimentos alternativos tanto local quanto 

internacional (real estate e crédito). Participação ativa em todo o processo de investimento (reuniões com executivos, gestores 

de fundos, participação nos comitês internos, etc), ampla exposição a essas classes de ativos e acesso a networking muito 

diferenciado – o que aumenta bastante o escopo do aprendizado e crescimento. 

 

Formação acadêmica: até 3 anos de formado em engenharia, administração ou economia; 

Pré-requisitos: perfil analítico, proatividade, organização e muita vontade de aprender; 

Diferenciais: conhecimento de modelagem e finanças corporativas, familiaridade com linguagens de programação. 

 

 

CV: carreira@uvidigal.com.br (favor indicar vaga de interesse e qual canal de divulgação usou). 

 


