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Estágio em Investimentos – HS Investimentos 
 

Enviar CV para: rh@hs.com.br 

 

Sobre a HS Investimentos 

 

A HS Investimentos (“HSi”) é uma empresa de investimento privado que tem por objetivo a criação 

de valor a longo prazo. As atividades da HSi estão direcionadas a investimentos em diferentes classes 

de ativos, que incluem: Ativos Estratégicos, Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Renda 

Variável e Renda Fixa. 

 

A HSi foi fundada por Helio Seibel, empresário com mais de 50 anos de experiência nos setores de 

Varejo, Indústria, Materiais de Construção, Energia, Imobiliário e Financeiro. 

 

Engajada no processo de compreensão global, nossos investimentos buscam aliar retornos 

financeiros a impactos positivos sociais e ambientais. Faz parte da filosofia da HS Investimentos, 

estabelecer relacionamentos sólidos com sócios, visando sempre um harmônico alinhamento de 

interesses. 

 

 

Sobre a vaga 

 

O/A estagiário(a) da HSi será responsável por suportar o time de investimentos na (i) gestão do 

portfólio de investimentos e empresas investidas, (ii) avaliação de novos projetos de investimento, (iii) 

geração de análises sobre as companhias e ativos alvo e setores de interesse, (iv) gestão de 

processos de acompanhamento e reporting de resultados e principais iniciativas das empresas 

investidas. 

 

O/A estagiário(a) participará da produção de materiais internos para discussão de investimentos 

novos e existentes com o time e comitê de investimentos. A HSi tem uma estrutura de gestão pouco 

hierarquizada, portanto, espera-se grande exposição do(a) estagiário(a) ao time sênior da empresa.  

 

Funções e responsabilidades: 

• Geração de análises de mercado, setoriais e de performance dos investimentos e empresas 

investidas 

• Suporte em atividades operacionais junto a investidas, participação em processos de diligência, 

controle do processo de reporting mensal e trimestral 

• Preparação de material de suporte para apresentação em reuniões de pipeline e/ ou comitês 

de discussão e aprovação de novos investimentos 

• Organização de processos internos de análise e monitoramento de investimentos novos e 

existentes 

• Colaboração no mapeamento de potenciais oportunidades, elaboração de modelos 

financeiros de avaliação e análises quantitativas e qualitativas que suportem o processo de 

tomada de decisão 
 

 

Requisitos e Diferenciais 

 

• Formação a partir de Dez/23 em Economia, Engenharia, Administração ou correlatas; 

• Conhecimentos avançados de Excel, Power Point e Word 

• Fluência verbal e escrita em inglês 

• Perfil analítico, atento a detalhes, excelente raciocínio lógico, com boa capacidade de 

relacionamento e trabalho em equipe, visão de longo prazo e mentalidade de investidor 

• Conhecimento de finanças corporativas e contabilidade 

• Experiência prévia em Private Equity, Investment Banking, Equity Research Buy-side / Sell-side, ou 

Consultoria Estratégica é um diferencial 


