
 

Estágio em Search Fund  

Perfil Desejado 

▪ Alunos cursando Engenharias, Administração, Economia ou Contabilidade em instituições de primeira linha, com bom 

desempenho acadêmico 

▪ Capacidade analítica elevada, raciocínio lógico e velocidade de aprendizado 

▪ Perfil comprometido, disciplinado e esforçado, com vontade de aprender e se desenvolver 

▪ Empolgado com a Oportunidade de Carreira abaixo e com desejo de ser efetivado e permanecer no time por anos 

▪ Inglês fluente ou avançado  

▪ Fluência no Pacote Office (Excel, Power Point, Word) 

 

Oportunidade de Carreira 

▪ A Kilimanjaro Capital vai passar 2 anos buscando adquirir uma excelente empresa de médio porte no Brasil. Após a 

aquisição, o time da Kilimanjaro Capital passará a comandar a empresa adquirida. A vaga oferece a oportunidade de um 

aprendizado intenso de 2 anos em Private Equity e depois a ocupação de um cargo próximo ao CEO na operação da 

empresa adquirida, em um contexto de mudança de gestão e busca de crescimento acelerado 

▪ Alto grau de autonomia e empreendedorismo. A expectativa é que, após um período de aprendizagem inicial, cada 

estagiário seja o responsável por seus resultados, com pouca necessidade de supervisão  

▪ Aprendizado acelerado em Private Equity, executando rapidamente funções de um profissional sênior  

▪ Trabalho em um time enxuto e horizontal, com alta exposição ao sócio gestor do Fundo e, posteriormente, ao CEO da 

empresa adquirida 

▪ Aprendizado único para quem se interessa pelo modelo de empreendedorismo por aquisição (Search Funds) e considera 

fazer isso futuro. Visite nosso site para aprender mais sobre esse modelo 

 

Descrição da Vaga 

▪ Realização de análise financeira e estratégica de empresas e mercados 

▪ Apoio na avaliação de empresas (valuation) 

▪ Liderança na execução de diversas frentes de originacão proprietária de um investimento  

▪ Participação em reuniões com empresários 

▪ Responsabilidade pelo relacionamento com bancos de investimentos e boutiques de advisory de M&A 

▪ Preparação de materiais para relacionamento com investidores internacionais e nacionais  

▪ Responsabilidade pelas ferramentas de gestão do Fundo (CRM, planilhas)  

▪ Apoio na realização de due diligence em empresas e contratos de uma aquisição de empresa 

 

Outros detalhes  

▪ Bolsa-Auxílio de R$2.200,00 por mês  

▪ Local: Vila Olimpia, SP 

 

Kilimanjaro Capital 

A Kilimanjaro Capital é uma empresa de investimentos que opera sob o modelo de Search Funds, conceito consolidado nos 

Estados Unidos que combina elementos de empreendedorismo com Private Equity. Nosso objetivo é adquirir e assumir a gestão 

de uma única excelente empresa de médio porte no Brasil.  Nosso time de investidores reúne pessoas que somam centenas de 

empreendimentos bem sucedidos em diversos setores no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa.  

Site: www.kilimanjarocapital.com.br 

 
AOS INTERESSADOS, FAVOR ENVIAR O CURRÍCULO PARA O EMAIL ABAIXO 

artur@kilimanjarocapital.com.br 
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