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A Seneca Evercore busca contratar Estagiários de Investment Banking em São Paulo. 
 
A Seneca Evercore fornece ampla experiência em consultoria estratégica e fusões e aquisições para 
alunos de graduação altamente motivados. A Seneca Evercore busca pessoas inteligentes e maduras, de 
preferência com experiência anterior (summer/estágio) em finanças ou bancos de investimento, com o 
desejo e a flexibilidade para trabalhar em um ambiente de uma boutique e a habilidade de aprender 
rapidamente no trabalho. Além disso, estagiários devem demonstrar capacidade de trabalhar em vários 
projetos simultaneamente e possuir o desejo de aprender e crescer. 
 
Estagiários trabalharão em uma variedade de atribuições, incluindo: consultoria de fusões e aquisições, 
reestruturações, descapitalizações, alienações, parcerias e joint ventures. Como parte de nossa equipe 
designada para esses projetos, os indivíduos serão responsáveis por uma variedade de tarefas, incluindo: 
preparação e participação em reuniões com clientes, modelagem financeira, resolução de questões 
contábeis complexas, análise de indústrias, due diligence e o desenvolvimento de novos clientes. 
Estagiários usualmente trabalham com uma equipe pequena e têm contato próximo com diretores e 
clientes sêniores. 
 
A Seneca Evercore oferece a estagiários altamente qualificados a chance de avançar rapidamente e 
assumir mais responsabilidades do que nas empresas tradicionais, exposição a clientes de primeira linha 
e a chance de fazer parte de uma empresa altamente conceituada e em rápido crescimento. 
 
 
Qualificações: 

• Graduação Sênior (Classe 2022/23) 

• Graduação em Finanças, Economia, Negócios ou Contabilidade (preferencial) 

• Fluente em português e inglês 

• Habilidades analíticas superiores e excelência demonstrada em cursos acadêmicos 

• Fortes habilidades interpessoais e capacidade de articular ideias 

• Fortes habilidades de comunicação, tanto escrita quanto oral 

• Forte trabalho ético 

• Caráter entusiasmado, extrovertido e voltado para a realização 
 
 
Seneca Evercore 
A antecessora da Seneca Evercore, subsidiária da Greenhill & Co. no Brasil, foi fundada em 2013 por um 
grupo de banqueiros sêniores que saiu da Goldman Sachs. Em 2020, o mesmo grupo de sócios adquiriu 
o business da Greenhill no Brasil e firmou parceria com a Evercore, formando então a Seneca Evercore. 
A Seneca Evercore oferece consultoria isenta de conflitos para empresas, famílias e fundos de capital 
privado sobre estratégia, fusões e aquisições, desinvestimentos, reestruturações e transações de mercado 
de capitais. Mais informações sobre o Seneca Evercore podem ser encontradas no site da empresa em 
www.senecaevercore.com. 
 
Sobre a Evercore 
A Evercore (NYSE: EVR) é uma empresa global independente de consultoria em bancos de investimento. 
Dedica-se a ajudar os clientes a alcançar resultados superiores por meio de consultoria independente e 
inovadora em questões de importância estratégica para conselhos de administração, equipes de gestão e 
acionistas, incluindo fusões e aquisições, consultoria estratégica de acionistas e reestruturações de capital. 
A Evercore também auxilia clientes na captação de capital público e privado e oferece equity research e 
equity sales, além de fornecer serviços de gestão de patrimônio e de investimentos para investidores 
institucionais e de alto patrimônio líquido. Fundada em 1995, a empresa está sediada em Nova York e 



mantém escritórios e filiais nos principais centros financeiros das Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. 
Para obter mais informações, visite www.evercore.com. 
 
 
Benefícios  

• Assistência Médica 

• Assistência Odontológica 

• Auxílio Alimentação 

• Auxílio Refeição 

• Estacionamento 

• PLR 

• Seguro de Vida 

• Vale-transporte 
 
 
Próximos passos 
Como primeira etapa do nosso processo seletivo para vagas de estágio, realizaremos uma prova online 
com duração de até 70 minutos em duas opções de horário disponíveis no link abaixo. 
 
Favor confirme sua presença através do seguinte formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFdcLkgHcddxH_I2xyGQMXhK2OpNIXTxdnJqigAWCj6pKD
FA/viewform  
 
Obrigado pelo interesse na Seneca Evercore. 
rh@senecaevercore.com 
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