
 

 

 
Programa de Estágio – Campus Recruiting 2022 

 
A Enkkon é uma empresa que oferece soluções de banco de investimento para transações em 
situações especiais, fusões e aquisições e gerenciamento de ativos. Estamos em crescimento 
exponencial e nosso sucesso depende de talentos humanos extraordinários e do ambiente de 
meritocracia adequado. 
Só possuímos verdadeiramente aquilo que construímos por meio de nossas escolhas. No 
relacionamento com os clientes, o valor de um conselho é medido por meio da sua capacidade de 
garantir o alicerce mútuo. As colunas que sustentam o patrimônio do cliente são as mesmas que 
sustentam nossa reputação. 
Na Enkkon, nossos analistas são orgulhosos de todas as decisões que envolvem nossas 
recomendações. Sabemos por experiência própria que trajetórias extraordinárias só podem ser 
traçadas sob uma cultura de responsabilidade e diligência. Aqui, toda estratégia tem um nome e 
sobrenome. 
 
Enkkon. 
 
Francisco Enkei Coltro, CEO 

 
 

December, 09, 2021 

 

 

Descrição do Trabalho 

Os estagiários são designados para equipes de negócios, onde trabalham ao lado dos banqueiros. Os 

estagiários da Enkkon geralmente realizam a maioria das análises quantitativas e outros trabalhos gerais 

necessários para propostas e negócios, incluindo a preparação de exposições e modelos financeiros. 

Como a maioria dos estagiários e analistas não tem experiência em finanças ou contabilidade, eles 

passam por um extenso programa de treinamento (1 semana) após entrarem na Enkkon. 

 

Características de um candidato bem-sucedido 

▪ Capacidade quantitativa e analítica 

▪ Técnicas financeiras precisas 

▪ Direcionamento para resultados 

▪ Habilidades de comunicação 

▪ Mentalidade em equipe 

 

Remuneração para Estagiários 

▪ Sign-in bônus (Bônus de incentivo inicial) 

▪ Remuneração mensal 

▪ Bônus de desempenho variável 

▪ Plano de saúde, vale-alimentação e reembolsos gerais 

 

Os testes acontecem até o final de janeiro/22, e Riane Monteiro é o contato chave para receber 

currículos e agendar entrevistas. Não serão aceitas cartas de recomendação nesta fase do processo. 

Riane Monteiro 

Mobile: +55 11 942 992 888 

Office: +55 11 2737 2636 

riane.monteiro@enkkon.com 

www.enkkon.com 
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