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Oportunidade de Estágio em Private Equity – Siguler Guff & Company 

Fundada em 1991 e sediada em Nova Iorque, a Siguler Guff & Company é uma gestora especializada em 

investimentos em Private Equity, tendo mais de US$ 14 bilhões de ativos sob gestão. Presente no Brasil desde 2007, 

a Siguler Guff possui escritórios em 11 regiões e atende investidores distribuídos por todo o mundo, desde 

corporações e fundações, assim como fundos de pensão, agências governamentais, instituições financeiras, family 

offices, entre outros. O time da Siguler Guff no Brasil é responsável pelos investimentos da gestora na América 

Latina e realiza investimentos em fundos de private equity (fund of funds) e em empresas (co-investimentos).  

 

A Siguler Guff está com uma oportunidade de Estágio junto ao time de Private Equity, no escritório de São Paulo. 

O(A) candidato(a) atuará em diversas etapas do processo de investimento, tal como:  

 

 Mapeamento de setores e prospecção de companhias;  

 Análise de oportunidades de investimento;  

 Apoio no processo de diligência de fundos e de empresas; 

 Auxílio no monitoramento do portfólio de investimentos, bem como na preparação de apresentações. 

 
Pré-requisitos: 

 Inglês fluente (falado e escrito); 

 Domínio das ferramentas Microsoft Office, principalmente Excel e Power Point; 

 Capacidade Analítica e Quantitativa; 

 Conhecimento em Contabilidade, Finanças Corporativas e técnicas de Avaliação de Empresas; 

 Formação a partir de Junho de 2022 (período mínimo de 1 ano de estágio); 

 Graduação em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia e/ou Engenharia.  

 
Caso haja interesse, favor enviar currículo para Gabriel Kon (gkon@sigulerguff.com) e Pedro Chalela 

(pchalela@sigulerguff.com) até dia 28 de Maio de 2021 com o título “Oportunidade de Estágio Siguler Guff – 

[Primeiro e último nome do candidato]”. 
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