
 

 

ESTÁGIO EM PRIVATE EQUITY 

ATLANTE CAPITAL 

 

Sobre a vaga 

Somos um Search Fund – um fundo de investimento criado para identificar, adquirir e operar uma única 

empresa de médio porte (R$50M a R$100M) no Brasil. Nosso capital é composto por uma combinação de 

grandes investidores institucionais de Search Funds e Private Equity e experientes executivos e líderes de 

negócios tanto no Brasil quanto no exterior. 

Atuando como parte do nosso time de gestão, o(a) interessado(a) terá boa exposição a todo o ciclo de 

investimento típico de Private Equity, auxiliando a identificar oportunidades de investimento em diversos 

setores e regiões do País e apoiando a due diligence e negociação do investimento com as empresas target. 

• Prospecção, entendimento e mapeamento de setores-alvo para investimento, análise estratégica e de 

modelo de negócios das empresas e setores target. 

• Análise de mercado, mapeamento setorial e tendências de M&A por segmentos. 

• Elaboração de apresentações em PowerPoint para discussão no comitê interno de investimento. 

• Suporte em análises financeiras, construção de modelos financeiros e valuation. 

• Suporte no processo de negociação e due diligence das oportunidades de investimento identificadas. 

• Interação com M&A boutiques, family offices, investidores e executivos C-level nas empresas target. 

 

Perfil desejado 

• Perfil analítico e focado, confortável em trabalhar com números e indicadores financeiros, interesse em 

aprender sobre diferentes setores e mergulhar fundo na análise. 

• “Hands-on”, com boa habilidade para trabalhar com autonomia, atuando em diferentes projetos e frentes 

simultaneamente de forma organizada e automotivada. 

• Bom relacionamento interpessoal e capacidade de interagir em alto nível com investidores, 

empreendedores e principais executivos das empresas target. 

 

Pré-requisitos 

• Cursando Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Engenharias. 

• Domínio do pacote MS Office (necessário nível avançado em Excel). 

• Inglês fluente ou avançado. 

• Formação prevista: A partir de dez/2022. 

• Localização da vaga: São Paulo, SP. 

 

Interessados(as), enviar CV até 09/04 para: contato@atlantecapital.com.br 

mailto:contato@atlantecapital.com.br

