
 
 

 
 

Processo Seletivo - Estagiário de M&A 

Sobre a BM Partners 

Somos uma boutique especializada em assessoria estratégica e serviços financeiros que 

incluem: M&A, captação e estruturação de dívida, JV, entre outros.  

Nosso maior diferencial é oferecer uma abordagem e atendimento que combina a 

experiência e profissionalismo de um banco de investimento com a atenção/atuação 

direta dos sócios, flexibilidade e personalização que uma boutique oferece - garantindo 

assim uma atuação assertiva e alinhada com os propósitos de nossos clientes, focando 

tanto nos objetivos da transação quanto na máxima geração de valor. 

Para colocar em prática nossa forma de atuar, trabalhamos com um número seleto de 

mandatos. Com efeito, utilizando um networking ativo com os principais gestores, fundos e 

investidores do país, conseguimos acelerar o processo e, consequentemente, alcançamos 

maiores taxas de sucesso. 

Escopo de Trabalho 

Como estagiário de M&A, sua principal responsabilidade será apoiar à equipe na 

execução dos projetos com as seguintes tarefas: 

 Suporte na elaboração de modelos financeiros; 

 Auxílio na confecção de apresentações de clientes (pitch books); 

 Realização de pesquisas e análises setoriais/mercadológicas; 

 Construção de lista de investidores, status report e teses de investimentos; 

 Acompanhamento de Due Diligence, sendo backup do time de execução na 

resolução dos principais findings; 

 Atualização das bases de dados (CRM, Comparáveis, etc). 

Principais Requisitos da Vaga 

Para a vaga de estagiário de M&A, o perfil desejado inclui as seguintes competências: 



 
 

 
 

 Graduação em Administração, Economia e/ou Engenharias, com conclusão 

mínima em Dez/2023; 

 Experiência prévia em M&A, Private Equity, Corporate Finance, Venture Capital, 

Business Development e/ou Investment Banking será considerada um diferencial; 

 Domínio das principais demonstrações financeiras, dos principais tópicos de 

finanças corporativas e modelagem econômica-financeira; 

 Proatividade, atenção ao detalhe e diligência nas entregas; 

 Excelente capacidade oral e escrita, inclusive possuir desenvoltura para interface 

com C-Level e tomadores de decisão; 

 Inglês fluente (outras línguas serão consideradas diferenciais); 

Etapas do Processo 

O processo seletivo se dará da seguinte forma: 

1. Triagem de currículos; 

2. Prova presencial (GMAT) + tópicos de finanças + análise de mercado; 

3. Entrevista com a equipe + sócios. 

Contato 

Favor mandar CV para hcarvalho@bmpartners.com.br e dcarneiro@bmpartners.com.br 

com o assunto Processo Seletivo BM – Nome do Candidato 


