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A Upside Finance (www.upsidefinance.com.br) está entre os maiores assessores financeiros independentes 
do Brasil em Project Finance, com mais de R$ 100 bilhões em negócios de estruturação financeira e assessoria 
em leilões de concessão, em especial no setor de infraestrutura e no segmento de energia.  

Principais atividades da Empresa: 

▪ Assessoria e modelagem financeira de projetos em leilões de infraestrutura; 
▪ Captação de recursos para financiamentos de longo prazo (Project Finance); 
▪ Assessoria na emissão e estruturação de valores mobiliários; 
▪ Avaliações econômico-financeiras de negócios e de empresas;  
▪ Fusões e Aquisições (M&A). 

 

Analista de Modelagem Financeira Jr. 

Estamos selecionando um analista de nível júnior para a modelagem financeira de projetos de infraestrutura. 

O candidato ou a candidata ideal para esta vaga deve possuir forte base quantitativa, conhecimento avançado 

em Excel e VBA, experiência prévia em finanças, inglês fluente e boa comunicação. A Upside Finance 

oferece ambiente dinâmico de trabalho, treinamento avançado em finanças, remuneração competitiva e 

bônus anual a depender de desempenho. 

 

Características da Vaga: 

▪ Modelagem financeira de projetos, incluindo: análises de viabilidade econômico-financeira; avaliação de 
empresas; captação de recursos (Project Finance e Corporate Finance) e fusões e aquisições (M&A); 

▪ Desenvolvimento de pesquisas de mercado, estudos setoriais, notas técnicas, planos de negócios; 
▪ Atuação em leilões de infraestrutura; 
▪ Treinamento avançado em finanças; 
▪ Interação com empresas, órgãos reguladores e demais players do setor de infraestrutura.  

Pré-requisitos 

▪ Experiência prévia em finanças; 
▪ Ensino superior completo e desempenho acadêmico acima da média; 
▪ Raciocínio analítico com forte base quantitativa, independente da área de formação; 
▪ Inglês avançado ou fluente; 
▪ Excel avançado e noções de programação em VBA;  
▪ Proatividade e diligência em processos. 

Processo Seletivo e Perspectivas:  

▪ Triagem de currículos;  
▪ Prova presencial de redação, Excel e teste de raciocínio verbal e quantitativo em inglês;  
▪ Entrevista com os gestores;  
▪ Contratação; 

 
A vaga permitirá a acumulação rápida de conhecimento e de responsabilidades em um ambiente de trabalho 

flexível e colaborativo. Nosso objetivo é que o novo membro da equipe desenvolva autonomia e diligência 

de trabalho visando exposição a clientes. 

Benefícios: Remuneração a Negociar + Seguro Saúde e Seguro de Vida     

 
Currículos devem ser enviados para o e-mail: rh@upsidefinance.com.br com o assunto: 
“Analista_Upside_(seu nome completo)” 
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