
Oportunidade  de 

Estágio  em Operations 

 

 

SOBRE A PRISMA CAPITAL 

Fundada sob o modelo de partnership por profissionais com experiência nas áreas de 

investimentos, gestão empresarial e jurídica, a Prisma Capital é uma gestora independente de 

investimentos alternativos com R$ 11,3 bilhões sobre gestão com foco em private equity e special  

situations  no Brasil. Valorizamos a cultura de ownership, proatividade, comprometimento, busca 

pelo aprendizado contínuo e foco em resultado. 

 
DESCRITIVO DE ATIVIDADES 

• Executar operações financeiras (compra e venda de ativos, pagamento de despesas, chamadas 

e distribuições de capital, aplicação da liquidez diária dos fundos, entre outros);  

• Desenvolver e atualizar controles financeiros (identificação e classificação dos movimentos de 

caixa, marcação a mercado de transações de hedge cambial, simulação e controle de prazo médio 

das carteiras, entre outros); 

• Controle da carteira (divulgação de cotas, validação de provisionamentos, impactos d e 

aportes/amortizações); 

• Análise da rentabilidade dos fundos (variações nos valores dos ativos e passivos, análise dos 

impactos mais relevantes);  

• Marcação a mercado de ativos ilíquidos (revisão e validação da precificação dos ativos em 

carteira, comparações com modelagens gerenciais)  

• Participar do processo de aquisição e desinvestimento de ativos (interface com Investment 

Team e Administradores); 

• Controle de pagamento de despesas;  

• On boarding  (novos veículos, novos investidores e gestão de contas); 

 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

• Cursando ciências exatas ou econômicas e administração – Engenharias, Economia, 

Administração de Empresas; 

• Graduação a partir de julho 2023 

• Inglês intermediário ou avançado; 

• Base de matemática financeira; 

• Excel avançado; 

• Conhecimentos em VBA e Python são considerados diferenciais; 

• Alto comprometimento. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Salário em linha com o mercado; 

• Vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde. 

• Bônus anual 

 
 

Aos interessados, por favor enviar CV para operations@prismacapital.com, com assunto 

“[Vaga de Estágio] – Nome Sobrenome”. 
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