
 

 

Vaga para Analista / Coordenador de FP&A 
  
Sobre a EB Educação: 
A EB Educação é um grupo educacional recém constituído e investido pela EB Capital com o objetivo 
de consolidar escolas de ensino técnico e profissionalizante no Brasil. Atualmente, a EB Educação 
detém uma base de aproximadamente 5 mil alunos em escolas localizadas em São Paulo e Minas Gerais 
e tem ambição de se tornar o maior player no segmento no Brasil. 
 
Sobre a EB Capital: 
A EB Capital é uma gestora de recursos independente genuinamente brasileira, ávida por investir em 
empresas de alto potencial e comprometidas com a criação de valor para seus acionistas. A casa é 
formada por um time sênior, que trabalha há mais 10 anos investindo em diversos setores no Brasil, e 
que aporta em suas investidas não só capital financeiro, mas capital intelectual e experiência 
operacional. A EB Capital se destaca por ser um sócio presente, com participação ativa no conselho de 
administração e comitês, sempre com o objetivo colaborar relevantemente com o crescimento de suas 
investidas. 
  
Principais atividades: 

▪ Acompanhamento do fechamento contábil, consolidação e análises de performance mensal e 
reporting de resultados, analisando desvios entre orçado e realizado (DRE, Balanço e Fluxo de 
Caixa); 

▪ Elaborar apresentação executiva do resultado mensal para reunião de Conselho, relatórios 
gerenciais e monitorar KPIs operacionais e financeiros das diversas unidades; 

▪ Controle orçamentário, gestão de custos e despesas (COGS e Opex), Capex e fluxo de caixa; 
▪ Antecipar os impactos potenciais no P&L e Fluxo de Caixa (Operating Cash Flow); 
▪ Planejamento, controle e análise de investimentos (Capex) e estudos de viabilidade 

econômico-financeira para novos projetos. 
▪ Dar suporte em modelagens financeiras para análise de negócios, M&A e outras oportunidades 

  
Requisitos: 

▪ Formação em economia, engenharia, administração de empresas 
▪ Experiência prévia em FP&A e Controladoria 
▪ Conhecimentos em contabilidade 
▪ Graduação: Economia, Engenharia ou Administração de Empresas; 
▪ Experiência em empresas de educação será considerado um diferencial 
▪ Excel Avançado e Power Point Avançado, para modelagens financeiras e apresentações 

executivas 
▪ Fluência verbal e escrita em inglês 

  
 
Para participar do processo envie um e-mail com o assunto “Processo seletivo – FP&A” anexando seu 
CV para marcos.korytnicki@ebcapital.com.br até 30 de abril de 2021. 
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