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Vaga: Analista financeiro 
 

A DIKAIOS é uma boutique de fusões e aquisições e consultoria estratégica-
financeira focada em trabalho de alta qualidade para clientes selecionados com quem 
desenvolvemos relacionamentos de longo prazo. 

Já realizamos transações com valor total superior a 1 bilhão de dólares. Estamos 
procurando gente boa para se tornar sócio e juntos alcançarmos os 5 bi. 

Perfil desejado: 

• Iniciativa para pesquisar, estudar e aplicar os conhecimentos sozinho 

• Visão sistêmica – analisa as questões tanto no nível micro, comparando com o 
mercado e no contexto do objetivo do projeto 

• Articulação e criatividade – organiza e argumenta bem suas ideias (oral e escrito) 

• Ótimo raciocínio analítico 

• Comprometimento com o resultado e a qualidade do seu trabalho 

• Acredita em tentativa e erro 

• Desenvolve soluções em equipe 

• Vontade de crescer e fazer mais 

 
Formação e experiência: 

• Formação em administração, economia ou engenharia  

• Experiência mínima de 4 anos em consultoria, gestoras, bancos ou fusões e 
aquisições  

• Inglês avançado, escrito e falado 

• Bons conceitos de finanças, economia e contabilidade 

• Conhecimentos avançados de pacote Office (autodidata) 

 
Remuneração: 

• Remuneração fixa de mercado, vale refeição, vale transporte ou estacionamento 

• Remuneração variável semestral com base em avaliação e feedback claros 

 
Atividades: 

• Participação efetiva em projetos de fusões e aquisições, estruturação financeira e 
consultoria financeira 

• Análise de mercado, análise de empresas, modelagem financeira, preparação de 
apresentações de venda, revisão de contratos, negociação da transação; análise 
e modelagem estratégica, análise e modelagem de governança 

• Liderar estagiários na participação de projetos e em seu crescimento 
 

Fazer contato somente através do e-mail gente@dikaios.com.br, mencionando título 
da vaga, como soube da oportunidade e CV anexo em PDF. 
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