
 
ESTÁGIO LAKESHORE PARTNERS  

ESTÁGIO EM PROJECT FINANCE E FUSÕES E AQUISIÇÕES 

A Lakeshore Partners é uma empresa de assessoria financeira e estratégica com foco no setor de 

infraestrutura no Brasil. Somos uma firma independente, sem vínculos formais com instituições 

financeiras, líder absoluta no mercado brasileiro, criada por sócios egressos do mercado financeiro com 

conhecimento profundo das indústrias de Óleo & Gás, Energia, Renováveis, Logística, Saneamento e 

Parcerias Público-Privadas. Em 2019, a Lakeshore Partners recebeu os prêmios de “Power Financing of the 

Year” e “Infrastructure Financing of the Year” pela LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards. 

Em 2020, ficou em 1º lugar como Assessor Independente do Ranking Anbima de Project Finance. Os 

profissionais da Lakeshore Partners lideraram as principais transações de infraestrutura dos últimos 15 

anos, com experiência e casos de sucessos nas diversas indústrias. 

NOSSA EXPERIÊNCIA EM NÚMEROS: 
Conhecimento amplo, significativo e histórico bem-sucedido no setor de infraestrutura brasileiro. 

• ~R$ 100 bilhões e mais de 100 novos projetos de investimentos 

• ~R$ 30 bilhões de financiamentos BNDES, BNB, BID ECAs e bancos comerciais 

• Assessor Financeiro do Maior Terminal Portuário da América Latina (Porto do Açu | Prumo Logística) 

• 8 Project Finance Deal of the Year Awards 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 
As principais atribuições do estagiário serão de suporte para: 

• Avaliação de projetos por meio de modelos econômico-financeiros e múltiplos de mercado; 

• Produção de apresentações para investidores; 

• Elaboração e atualização de planilhas de suporte; 

• Realização de pesquisas e compilação de dados setoriais, financeiros e macroeconômicos.  

REQUISITOS GERAIS: 
Buscamos candidatos que tenham fortes habilidades quantitativas e analíticas, atentos a detalhes e que 

tenham entusiasmo pela indústria de infraestrutura. Experiência e conhecimento prévios em finanças e no 

mercado financeiro são fatores de diferenciação, mas não são obrigatórios.  

• Formatura: a partir de Jul/22; 

• Inglês fluente; 

• Proficiência das ferramentas do pacote Office (especialmente Excel e Power Point); 

• Conhecimentos básicos em VBA para Excel. 

Local do Estágio: Vila Olímpia – SP 

Lakeshore Partners (http://www.lakeshorepartners.com.br)  

ENVIAR CV ATÉ DIA 04/07 PARA: PROCESSO.SELETIVO@LAKEPAR.COM 

ASSUNTO: “ESTÁGIO LAKESHORE” 
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