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A Artemisia está à procura de um(a) Analista de Investimentos de Crédito para apoiar as
frentes de novos investimentos e gestão de portfólio, que entenda os negócios sendo
apoiados com dois olhares principais: a sustentabilidade financeira e o impacto
socioambiental positivo.

Fundamental ter cabeça de dono(a), gostar de desafios, ser interessado(a) em negócios de
impacto e querer vivenciar um ambiente dinâmico e empreendedor! Oportunidade de
conhecer como funciona o dia-a-dia de uma das organizações referências no apoio a
negócios de impacto socioambiental na América Latina.

SOBRE A ARTEMISIA

A Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto social no Brasil, tem
como missão potencializar negócios que criam soluções para a resolução de problemas
sociais ou ambientais e que promovem impacto positivo por meio da atividade principal.
Para isso, lidera iniciativas de fortalecimento voltado a negócios de impacto – via programas
de aceleração, apoio em pilotos de inovação aberta e articulação de investimento de
impacto –; conecta grandes empresas ao universo dos negócios de impacto; e desenvolve
conhecimentos sobre o tema. Fundada em 2005, possui atuação nacional e já impulsionou
mais de 700 iniciativas de impacto de todo o Brasil em seus diferentes programas. Nos
últimos dois anos, mais de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas pelos negócios
apoiados pela Artemisia. http://www.artemisia.org.br

PRINCIPAIS ATIVIDADES

- Análise de demonstrativos financeiros e análise operacional de negócios de impacto de
diversos setores;

- Preparação de modelagem financeira de negócios de diversos setores para projetar
performance financeira futura e capacidade de repagamento de crédito;

- Apoiar na prospecção e contato de novas oportunidades de investimento;

- Apoiar na condução de processo de due diligence e preparação de memorandos de
créditos que vão embasar decisões de investimento de comitês de crédito;

- Apoiar no monitoramento de portfólio, o que envolve: contato frequente com negócios
investidos, análise e acompanhamento de business plan, além da preparação de relatórios
trimestrais para acompanhar performance financeira e de impacto;

http://www.artemisia.org.br/


- Apoiar na condução de pesquisas e análises de mercado.

PERFIL E REQUISITOS

Incentivamos a candidatura de pessoas negras, indígenas, LBGTQIA+ e pessoas com
deficiência, mesmo que não cumpram todos os requisitos descritos para a vaga.

- Conhecimento de finanças e contabilidade, incluindo modelagem de negócios com
projeção de demonstrativos financeiros;

- Experiência prévia em análise de investimentos, como Private Equity, Corporate Finance e
Investment Banking;

- Domínio do Pacote Office (principalmente Excel);

- Pensamento crítico e analítico apurado;

- Responsabilidade e habilidade de lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo;

- Excelente comunicação oral e escrita;

- Hands-on;

- Diferencial: conhecimento, ainda que básicos, sobre Teoria de Mudança e mensuração de
impacto;

- Diferencial: Inglês avançado.

LOCAL DE TRABALHO

Híbrido: Home office + acesso ao escritório físico (São Paulo/SP).

CARGA HORÁRIA E INÍCIO

40 horas semanais, regime de contratação por contrato PJ.

Previsão de início em janeiro de 2023.


