
 

 

Vaga 

Estágio no time de Strategic & Financial Planning. 

 

A Empresa 

O Pátria, uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina 

(www.patria.com), está criando a maior empresa de Segurança da Informação da América Latina e 

tem uma oportunidade de Estágio em Strategic & Financial Planning. 

  

O projeto começou em 2021 com a aquisição e fusão de duas empresas do ramo, a Proteus, empresa 

brasileira fundada em 1999, e a Neosecure, empresa chilena também fundada em 1999. Juntas elas 

já formam um grupo com faturamento anual próximo a R$ 500 milhões e presença no Brasil, Chile, 

Argentina, Peru e Colômbia. O projeto ainda está no começo e a gestão busca acelerar a 

consolidação desse mercado por meio de mais aquisições de players estratégicos e, em breve, 

levantar capital via a oferta pública inicial (IPO) para acelerar o crescimento e perpetuar a empresa. 

 

Atividades 

O(a) estagiário(a) irá trabalhar próximo ao CFO e BD (Business Developer) da empresa em projetos 

de nível estratégico, dando suporte na construção e acompanhamento do planejamento estratégico 

e financeiro da companhia, através da preparação de modelos financeiros para novos investimentos 

e o plano de longo prazo da companhia, elaboração de análises e relatórios para acompanhamento 

de KPIs, performance e metas internas, suporte em pesquisas e análises de mercado e ajudar na 

construção e implementação dos principais projetos estratégicos da companhia (ex: elaboração da 

estratégia Go To Market da empresa, implementação de um novo modelo de vendas, estudo das 

principais tendências de mercado, etc...). 

 

Perfil desejado 

• Inglês fluente; 

• Excel e Power Point avançados; 

• Noções básicas de contabilidade e finanças; 

• Cursando Engenharia, Administração, Economia ou áreas relacionadas; 

• Formatura a partir de dez/2023; 

• Proatividade e capacidade de execução.; 

• Início imediato. 

 

Envio de CVs 

E-mail: arthur.oliveira@holdingcbs.com 

Assunto: Estágio Strategic & Financial Planning 

Arquivo: CV_Nome_Sobrenome.pdf 
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