
 

     

 

Estágio em Private Equity 

 

▪ Pesquisa e coleta de dados de mercado para construção de teses de investimentos, análises e 

apresentações; 

▪ Busca de novas empresas e oportunidades de investimento; 

▪ Auxílio nas discussões e análises internas sobre os potenciais investimentos; 

▪ Elaboração de modelos financeiros de avaliação; 

▪ Preparação de materiais para os comitês de investimento; 

▪ Auxílio na execução de transações e no processo de due diligencie; 

▪ Acompanhamento das companhias de portfólio; 

▪ 30 horas semanais. 

 

 

Diferenciais 

▪ Experiência prévia no mercado financeiro ou em consultoria estratégica; 

 

Remuneração e Benefícios 

▪ Bolsa Auxílio: Em linha com o mercado 

▪ Vale Transporte 

▪ Vale Refeição 

▪ Plano de Saúde (Bradesco) 

▪ Seguro de Vida 

 

Processo Seletivo 

▪ Enviar CV com o assunto “Estágio Private Equity Principia” para o e-mail 

“recrutamento@principiacp.com”  

 

ESTÁGIO EM PRIVATE EQUITY 

 

Principia Capital Partners 

 

Principia Capital Partners é uma gestora de fundos de private equity, criada com o objetivo de materializar o 

potencial de empresas brasileiras gerando retornos diferenciados para seus investidores como resultado. A 

Principia alcança seus objetivos através de forte envolvimento operacional, conhecimento setorial e 

relacionamento transparente com seus parceiros e investidores. 

A Principia foi criada por uma equipe experiente que vem realizando investimentos em private equity desde 1996, 

tendo liderado investimentos de mais de R$ 3,4 bilhões em 15 setores no Brasil. 

Nossos mais de 25 anos investindo em private equity e +90 transações nos proporcionam uma perspectiva 

diferenciada sobre o planejamento e a execução de estratégias de negócios. As experiências de sucessos e os 

aprendizados nos guiam para apoiar nossas investidas durante suas jornadas, em parceria com empreendedores e 

gestores. 

 

 

Sobre a oportunidade  

O programa de estágio contempla todas as etapas de investimentos de private equity e o(a) estagiário(a) trabalhará 

diretamente como os outros profissionais de investimento da equipe. As principais atividades e atribuições são: 

Pré-requisitos e qualificações 

▪ Formação em economia, engenharia, administração de empresas e áreas relacionadas; 

▪ Previsão de formatura a partir de 2023.12; 

▪ Bom desempenho acadêmico (incluir no CV nota média / CR) 

▪ Inglês fluente; 

▪ Conhecimento avançado do pacote Microsoft Office; 

▪ Conhecimento de finanças corporativas e contabilidade; 

▪ Forte habilidade analítica, atenção aos detalhes e curiosidade intelectual; 

▪ Boa relação interpessoal e gostar de trabalhar em time. 


