
We Are Hiring! 
Programa
de Estágio

Já pensou em iniciar sua carreira trabalhando
em uma empresa B-CORP e próximo de grandes
empreendedores de tecnologia no Brasil? Então
se liga nessa oportunidade! 

Uma gestora de investimentos em grandes empresas
de Tech, como Gupy , Zenvia (Nasdaq:Zenv),
EuReciclo dentre outras, e venha fazer a diferença no
mercado de Private Equity e Venture Capital , M&A e
na integração de eventuais fusões. 

Gostamos de:
• Tecnologia e visões para construção de um mundo
sustentável;

• Colaborar na jornada das empresas investidas em
fase de crescimento acelerado em diferentes verticais;

• Liderar o desenvolvimento do mercado de
investimentos responsáveis e especializado em
tecnologia;

• Compartilhar nosso conhecimento e networking.

Na Oria respeitamos a diversidade e trabalhamos para
promover uma cultura inclusiva, que busca a equidade e
valoriza as diferenças (Gênero, Religião, pessoas com
deficiência, o público LGBTQIAP+ e todas as Etnias).
Todas as nossas vagas respeitam esse compromisso.

Previsão de formação nos anos de
2023/2024;

Cursando Administração, Ciências
Contábeis, Economia,
Engenharias (todas), Matemática
e Estatística; 

Inglês avançado ou fluente;

Como Participar:

Local:
Região de Pinheiros - São Paulo/SP
Modelo Híbrido 

Encaminhar currículo até 12 de
Outubro para:
karina@oriacapital.com.br



We Are Hiring! 
"Na Oria pude me desenvolver rapidamente como profissional,
tendo exposição a todas as partes do ciclo do private equity,
além de interagir com grandes empresas e empreendedores fora
da curva."

João Vitor | Analista - Programa 2020/2021

"Quando entrei na Oria, era uma pessoa que conhecia
pouquíssimo sobre o mercado de investimentos e Private Equity.
A estrutura horizontal da empresa e contato com todos os sócios
e a possibilidade de interação com as empresas investidas,
fizeram com que eu fosse exposto a uma gama de experiências
diferentes e que auxiliaram meu crescimento do ponto de vista
técnico, profissional e pessoal."

Jonata Julian | Estagiário - Programa 2021/2022

"Minha experiência na Oria me trouxe não só conhecimento
sobre tecnologia e private equity, mas também exposição e
responsabilidade ao ter a oportunidade de trabalhar em um
ambiente bastante horizontal. A oportunidade de trabalhar com
proximidade dos sócios, facilitou bastante minha aprendizagem e
o engajamento com a equipe." 

Danilo Rocha | Estagiário - Programa 2021/2022


