
 

 

Vagas para Associate em Private Equity 
  
Sobre a EB Capital: 
A EB Capital é uma gestora de recursos independente genuinamente brasileira, ávida por investir em 
empresas de alto potencial e comprometidas com a criação de valor para seus acionistas. A casa é 
formada por um time sênior, que trabalha há mais 10 anos investindo em diversos setores no Brasil, e 
que aporta em suas investidas não só capital financeiro, mas capital intelectual e experiência 
operacional. A EB Capital se destaca por ser um sócio presente, com participação ativa no conselho 
de administração e comitês, sempre com o objetivo colaborar relevantemente com o crescimento de 
suas investidas. 
  
Principais atividades: 

▪ Pesquisas de mercados e indústrias 
▪ Mapeamento de potenciais investidas 
▪ Desenvolvimento de teses de investimento e elaboração de modelos financeiros de avaliação; 
▪ Liderança e participação das frentes de trabalho na execução de uma transação (diligência, 

negociação contratos, etc.) 
▪ Monitoramento de companhias do portfolio, potencialmente liderando projetos 
▪ Desenvolvimento de apresentações e memorandos internos 

  
Qualificações mandatórias (background e certificações): 

▪ Formação em economia, engenharia, administração de empresas, áreas relacionadas 
▪ 3 – 5 anos de experiência no mercado financeiro ou consultoria estratégica 
▪ Capacidade de aprender e resolver problemas de forma independente e com aderência a 

deadlines 
▪ Entendimento avançado de excel, power point e word 
▪ Fluência verbal e escrita em inglês 

  
Perfil desejado (habilidades e competências): 

• Alinhamento com os valores EB Capital: hardwork, busca pela excelência, ética, humildade, 
espírito de equipe 

• Perfil analítico com business sense 

• Conhecimento de finanças corporativas e contabilidade 

• 1 – 2 anos de experiência em Private Equity 

• Leitor frequente de jornais e livros 

• Boa capacidade de relacionamento 
 
Para participar do processo envie um e-mail com o assunto “Processo seletivo – Associate em Private 
Equity” anexando seu CV para renan.henrique@ebcapital.com.br e luiz.correia@ebcapital.com.br até 
dia 30 de abril de 2021. 
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