
 

 

 

 

Estágio – Finanças e Desenvolvimento de Negócios 

 

Sobre a Pontoon Clean Tech 

A Pontoon é uma Clean-Tech fundada em 2017 por profissionais com mais de 15 anos de 

experiência no mercado financeiro em áreas como M&A, Equity Research, Corporate Finance 

e Project Finance que busca o desenvolvimento de oportunidades de criação de valor em 

mercados de transição de matriz energética e de descarbonização, fornecendo soluções 

inovadoras em um sistema one-stop-shop. A Companhia se destaca com seus projetos de 

Geração de Energia Solar, atuando desde a análise, seleção e modelagem financeira de ativos 

(Project Finance) até a gestão de projeto e comercialização de energia. O portfólio de serviços 

da empresa inclui ainda soluções de Mobilidade e Infraestrutura de Veículos Elétricos e 

Créditos de Carbono e I-RECS. 

 

Descrição da Vaga 

• Preparação de apresentações para investidores, bancos parceiros e clientes; 

• Suporte no processo de precificação de contratos de venda de energia (Power Purchase 

Agreement) e de locação/infraestrutura de carregamento de veículos elétricos; 

• Avaliação de Projetos de Geração por meio de modelos econômico-financeiros; 

• Suporte na captação de dívida e equity para projetos de grande porte (Geração 

Centralizada); 

• Suporte na elaboração de estruturas de capital complexas para viabilizar projetos (Project 

Finance); 

• Estruturação e atualização de planilhas de suporte com dados financeiros e 

macroeconômicos; 

• Elaboração de relatórios e apresentações internas, além de pesquisas de mercado; 

• Exposição e contato diário com os sócios da Pontoon. 

 

Requisitos 

• Cursando o ensino superior preferencialmente em Economia, Engenharia, Administração, 

Contabilidade ou Direito; 

• Formatura prevista a partir de dezembro de 2022; 

• Pacote Office Avançado (Word, Excel e Power Point); 

• Inglês fluente; 

• Proficiência em contabilidade e finanças corporativas; 

• Atitude de dono, espírito empreendedor, proatividade e vontade de aprender. 

 

Interessados deverão enviar os currículos em PDF para humberto.galhardo@pontoon.tech e 

felipe.camacho@pontoon.tech com o assunto “Vaga de Estágio – Pontoon Clean Tech”. 
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