
 

 

 

Vaga de Estágio em Investment Banking - Scotiabank 
 
 

Quem somos: 
 
Fundado em 1832, o Scotiabank é um dos maiores bancos do Canadá e oferece uma variedade de 
produtos e serviços diversificados para milhões de consumidores em mais de 25 países ao redor do 
mundo. Com uma equipe de ~90.000 funcionários e ~US$ 1 trilhão em ativos, o Scotiabank é negociado 
na bolsa de valores de Toronto (TSX: BNS) e Nova Iorque (NYSE:BNS).  
 
Somos o único banco canadense operando como banco múltiplo no Brasil, tendo iniciado suas 
operações no Brasil em 2011 ao comprar as operações locais do Dresdner Bank. Nossa atuação no 
Brasil é focada no segmento de Corporate e Investment Banking, atendendo clientes corporativos em 
operações de emissão de bonds, empréstimos bancários e serviços de câmbio e hedging. 
 
O Scotiabank tem como estratégia continuar crescendo no Brasil, mercado aonde já alcançou mais de 
US$10 bilhões em empréstimos. Como parte dessa estratégia de crescimento, o Scotiabank possui uma 
área de Investment Banking no Brasil, com foco principal em serviços de fusões e aquisições (M&A) 
para nossos clientes canadenses e brasileiros, possuindo contato constante com toda a plataforma do 
banco nas Américas. 
 
O Scotiabank foi um dos vencedores da 13ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio na 
categoria de serviços financeiros. A premiação é resultado de uma pesquisa por iniciativa do CIEE em 
parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo (ABRH-SP) e com 
a participação do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), que contemplou a opinião de 
mais de 6,6 mil estagiários sobre os programas de estágio em 275 empresas no ano de 2021. 
 

Descrição da Vaga: 
 
O Scotiabank possui uma vaga de estágio aberta para a área de Investment Banking. As principais 
atividades a serem desenvolvidas são: 
 

▪ Participação em processos de originação e de assessoria financeira em transações de M&A e 
ECM (IPOs e Follow-Ons): 

‒ Auxílio na elaboração de análises setoriais, na criação de apresentações e no 
desenvolvimento de modelagem e avaliações financeiras 

‒ Auxílio na condução de processos de diligência 
▪ Horário de estágio: 6 horas diárias mais 1 hora de almoço 

 

Perfil do Candidato: 
 
▪ Cursando graduação em administração, economia ou engenharia com formatura prevista para 

Dez/2023 em diante 
▪ Conhecimentos avançados no pacote Office (sobretudo Excel e PowerPoint) 
▪ Conhecimentos básicos de finanças corporativas e contabilidade 
▪ Inglês fluente 
▪ Alta capacidade analítica e de raciocínio lógico 
▪ Experiência prévia em Investment Banking, Private Equity ou Equity Research é um diferencial 

 

Benefícios: Bolsa auxílio de R$3.293,63 por mês + R$ 922,24 (Alelo) VR/VT + Seguro de Vida 
 

Candidatos interessados que atendam aos requisitos deverão enviar seu CV por e-mail com o assunto 
“Estágio Investment Banking Scotiabank 2022 – [Nome do Candidato]” até o dia 20 de Setembro 
de 2022 para o e-mail miguel.sady@br.scotiabank.com 


