
We’re Hiring!

Estágio em Investimentos – Renewable Power

• Mapeamento e análises de mercado e de portfólios e ativos de energia
renovável e de transição para economia de zero carbono;

• Suporte na modelagem financeira e valuation de novos negócios.
• Apoio na elaboração de apresentações para o comitê de investimentos

global;
• Apoio na análise das oportunidades recebidas e do pipeline de novos

investimentos;
• Apoio na coordenação de due diligence de ativos
• Apoio na organização de materiais internos e monitoramento de

documentos e propostas;

Somos uma empresa global, líder em gestão de ativos alternativos que somam
mais de US$ 365 bilhões em todo o mundo. Focamos no investimento em
ativos reais de alta qualidade e de longa duração nos segmentos imobiliário
(Real Estate), de infraestrutura, energia renovável e private equity.
Nossos negócios incluem um dos maiores portfólios de imóveis comerciais do
mundo; operações em infraestrutura que englobam geração e transmissão de
energia elétrica, distribuição de gás, estradas pedagiadas, ferrovias, portos e
infraestrutura de data centers; investimentos em energia renovável envolvendo
usinas hidrelétricas, parques eólicos, unidades solares e cogeração a partir de
biomassa, além de investimentos em companhias de diferentes segmentos
industriais e de serviços, por meio de nossa divisão de Private Equity.

Os segmentos em que atuamos compõem a espinha dorsal da economia global
e nossas operações empregam mais de 100.000 pessoas em mais de 30 países.
Atuamos no Brasil desde 1899 e administramos mais de R$ 93 bilhões em
ativos, em 20 estados.

• Ensino Superior cursando em Engenharia, Administração, Economia,
Contabilidade, Matemática, Física ou áreas correlatas;

• Disponibilidade de estágio de no mínimo 1 ano;
• Conhecimento de finanças corporativas é desejável;
• Conhecimentos avançados do Microsoft Office (Excel, PowerPoint);
• Boa comunicação em inglês e português (escrita e oral);
• Forte habilidade interpessoal e espírito de equipe.

ATIVIDADES:

REQUISITOS:

A EMPRESA:

Clique aqui e Inscreva-se

Local: São Paulo

https://brookfield.wd5.myworkdayjobs.com/pt-BR/brookfield/job/So-Paulo-So-Paulo-Brazil/Estgio-em-Investmentos--Intern--Investments-_R2026764

