
 

Estagiário de Project Finance – Canadian Solar Desenvolvimento de Projetos Fotovoltaicos 

 

Sobre a empresa: 

Fundada em 2001 em Ontário, Canadá, a Canadian Solar (NASDAQ: CSIQ) é uma fornecedora 
global de energia com subsidiárias de negócios em 20 países. 

A divisão de Desenvolvimento de Projetos da Canadian Solar possui um pipeline de 10 GWp de 
projetos de energia solar de larga escala diversificados geograficamente nos EUA, Japão, América 
Latina, Austrália, EMEA, Sudeste Asiático, Índia e China. Em 2017, a Canadian Solar foi nomeada 
um dos 3 principais desenvolvedores projetos fotovoltaicos de larga escala pela GTM Research. 

 

Atribuições e responsabilidades da vaga: 

1) Pilotar a modelagem financeira para projetos greenfield, rodando sensibilidades de preço, 
cronograma de investimentos, premissas de venda de energia 

2) Interação com potenciais financiadores (BNDES, BNB, mercado de capitais, bancos 
comerciais, agências de exportação e bancos de fomento): modelagem financeira, Q&As, 
reuniões para esclarecer dúvidas sobre os projetos etc. 

3) Gerir os trâmites/burocracias necessários para novas capitações/emissões (coleta e envio 
de informações em Due Diligencies, solicitação e acompanhamento de registros em 
cartório, coleta de assinaturas etc.). 

4) Gerir os trâmites/burocracias para realização dos desembolsos dos financiamentos 
contratados (atendimento às condições precedentes, envio de notas fiscais e 
comprovantes de pagamentos etc.). 

5) Atualização dos modelos financeiros para reportes internos, garantindo que o Business 
Plan reflita o real desenvolvimento dos projetos. 

6) Reportar internamente sobre a conjuntura macroeconômica e do mercado de capitais.  

7) Apoio e interação com equipes de outras geografias (principalmente Espanha e EUA) 

 

Perfil necessário 

1) Graduação em Engenharia, Economia, Administração ou Contabilidade 

2) Perfil Hands-on. Não aguardar que deleguem atividades para realizá-las. 

3) Perfil analítico. A tomada de decisão deve ser sempre subsidiada por números. 

4) Atenção para detalhes e organização são fundamentais 

5) Habilidade para demandar e interagir com outras equipes. Interação intensa com times 
técnico, jurídico, M&A e stakeholders externos 

6) Inglês Fluente 

 

Aos interessados, por favor enviar CV para rafael.versati@canadiansolar.com 

mailto:rafael.versati@canadiansolar.com

