
Oportunidade de estágio em M&A 

A Fortezza Partners está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio em M&A,
onde o estagiário será responsável pelo suporte à execução de diversas atividades no ciclo de
M&A, tais como: elaboração de materiais de prospecção, modelagens financeiras e análises
setoriais. O estagiário terá oportunidade de participar de reuniões com investidores e terá
grande exposição com os clientes e sócios da Fortezza Partners.

Atividades: 
§ Suporte ao desenvolvimento de pesquisas, análises de mercado e estudos estratégicos para

empresas de diversos setores
§ Suporte à elaboração de modelagens e análises financeiras (DREs, balanços, fluxo de caixa,

valuations, análise de comparáveis, entre outros)
§ Elaboração de materiais de apresentação (Teasers, Memorandos de Informações, Pitchbooks,

Relatórios de Avaliação financeira, entre outros)
§ Suporte à prospecção de novos clientes e interação com investidores

Perfil do candidato: 
§ Alunos nos cursos de Engenharia, Administração ou Economia em faculdades de primeira

linha (formação a partir de dezembro de 2021)
§ Conhecimento em finanças corporativas e análise financeira
§ Proficiência em Excel, Word e Powerpoint
§ Fluência em português e inglês
§ Proatividade, boa capacidade de comunicação, capacidade analítica, resolução de

problemas e atenção a detalhes
§ Espírito de equipe e disposição a colaborar com seus pares
§ Experiência prévia em M&A ou atividades correlatas serão consideradas um diferencial

Processo:
1. Os interessados deverão enviar seu currículo para RH@ftzp.com.br
2. Será aplicada uma prova com questões de lógica, redação, finanças e conhecimento gerais

com duração de 2 horas
3. Poderão ser aplicados estudos de caso envolvendo situações práticas de M&A
4. Entrevistas com o time de execução e com os sócios da Fortezza Partners (em inglês e

português)

Sobre a Fortezza Partners
A Fortezza Partners foi fundada em junho de 2018 pela equipe da área de M&A middle-market
do Banco Credit Suisse. Nosso foco reside na execução de serviços com a mais alta qualidade
do mercado, com ética e transparência.
Acreditamos na cultura meritocrática e nos dedicamos firmemente na capacitação e
desenvolvimento de todos os seus profissionais Em nossa cultura, incentivamos troca de
conhecimento, bons relacionamentos e formação profissional de longo prazo.
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