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No dia 23 de setembro às 18h, teremos um bate papo com o time da Gaia Co. Vamos falar sobre o mercado de private equity no 

Brasil, discutir casos de investimento e tirar dúvidas sobre o processo seletivo. Aos interessados, por favor se inscrever para a palestra 

em https://forms.office.com/r/VZx8PeUSfV 

Sobre a Gaia Co. 

A Gaia Co. é uma gestora de private equity que busca adquirir posições minoritárias de companhias de diversos setores, desde o 

agronegócio até tecnologia. Contamos com um grupo de investidores de ponta e buscamos engajar empreendedores brasileiros fora 

da curva. Temos uma cultura focada em educação e retenção de talentos, e o estágio é primeiro passo para a entrada na sociedade. 

Áreas de Interesse 

Buscamos talentos para se juntarem aos times de Investimentos, Operações e Tecnologia (Gaia Code Labs). 

• Os estagiários de Investimentos auxiliarão no monitoramento de companhias já investidas e na análise de novas 

oportunidades, incluindo discussões estratégicas, modelagem financeira e interações com executivos. 

• Os estagiários de Operações auxiliarão na elaboração de relatórios sobre o desempenho financeiro das companhias e no 

controle dos processos internos. 

• Os estagiários de Tecnologia liderarão o desenvolvimento de soluções para o mercado financeiro brasileiro. 

Perfil dos Candidatos 

Buscamos os melhores alunos das faculdades brasileiras e internacionais que tenham: 

• Perfil analítico e capacidade de solucionar problemas sob situações adversas 

• Curiosidade pelo mercado financeiro e interesse na carreira em private equity 

• Proatividade e busca por autodesenvolvimento 

• Conhecimento avançado de Excel e PowerPoint 

• Valores aderentes aos da Gaia Co.  

Para o time de Investimentos: 

• Experiência ou conhecimento prévio em contabilidade, finanças corporativas e mercado de capitais 

Para o time de Operações: 

• Conhecimento de VBA (desejável) 

Para o time de Tecnologia: 

• Conhecimento avançado de Python para backend, de preferência com experiência prévia em desenvolvimento Django 

usando REST Framework 

• Conhecimento avançado de desenvolvimento web com foco em React JS 

• Conhecimento em Git e métodos ágeis de desenvolvimento colaborativo 

Inscrições 

Aos interessados, por favor preencher o formulário de candidatura no processo de estágio em https://forms.office.com/r/53U7cN7BBt  

Fique à vontade para encaminhar qualquer dúvida para mjesus@gaia.com.br. Para o processo seletivo atual, analisaremos todos os 

envios feito até 30 de setembro, porém analisamos regularmente os envios feitos pelo formulário acima. 
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