
  

 

 

 

 

Estágio em M&A na Kora Saúde 

A Kora Saúde, fundada em 2001 no Espírito Santo, é uma das maiores redes privadas de hospitais do 

Brasil. Desde 2018, é uma investida do fundo de investimentos em private equity americano H.I.G. Capital, 

uma empresa líder global que conta com mais de US$42 bilhões de capital sob gestão. Atualmente, a Kora 

conta com mais de 1.300 leitos, divididos por 11 hospitais em 4 estados brasileiros. Com o objetivo de 

alcançar 5.000 leitos até 2025, a Kora Saúde busca reforçar sua equipe de M&A, localizada em São Paulo 

- SP, com profissionais audaciosos que tenham a vontade de ter grande exposição e se desenvolver junto 

com o crescimento da companhia.  

Principais Atividades: 

• Mapeamento do mercado e análises de potenciais ativos para aquisição; 

• Visitas a ativos e participação em reuniões de prospecção em todo Brasil; 

• Estudos sobre o setor de saúde e suas particularidades; 

• Participação de comitês de investimento com diretores da Kora e profissionais do H.I.G. Capital; 

• Elaboração de materiais para comitês de investimento da Kora e do H.I.G. Capital; 

• Coordenação dos esforços de due diligence; 

• Participação em negociação dos contratos de aquisição e acordo de acionistas; 

• Modelagem financeira para realização de estudos de viabilidade; e 

• Possiblidade de participação em diferentes projetos da empresa. 

Pré-Requisitos e Skills desejados: 

• Inglês fluente; 

• Conhecimento prévio em contabilidade e finanças corporativas; 

• Pacote Office avançado; 

• Proatividade e capacidade de execução;  

• Perfil analítico e dinâmico; 

• Disponibilidade para viajar pelo Brasil; 

• Prévia experiência em M&A, private equity, consultoria e/ou corporate finance será um 

diferencial;   

• Previsão de formatura entre Junho/2022 e Dezembro/2022. 

Início: Agosto/2021 

Interessados, dentro do perfil, favor enviar CV para recrutamento.ma@korasaude.com.br com “Estágio – 

M&A Kora Saúde" no assunto do e-mail, incluindo previsão de formatura. 


