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Oportunidade para Estágio na Starboard Partners 

Sobre a Starboard 

A Starboard é uma empresa independente de investimentos e reestruturação focada em distressed private equity, 

restructuring advisory e gestão interina. A equipe é composta por executivos com ampla experiência em bancos de 

investimento, private equity e consultoria estratégica, tendo executado mais de trinta transações complexas desde 

2013. Dentre elas estão algumas das maiores reestruturações do Brasil envolvendo mais de R$ 62 bilhões de dívidas, 

em empresas de diversos setores, e incluindo o levantamento de new money para ser empregado como catalisador 

destas operações. 

Em 2015, a Starboard constituiu o primeiro fundo de special situations em formato de private equity do Brasil, tendo 

executado diversos investimentos desde então, com a subsequente constituição de novos fundos focados em special 

situations. 

No final de 2017, a Starboard estabeleceu uma aliança estratégica com a Apollo Global Management, um dos maiores 

gestores globais de investimentos com aproximadamente US$ 414BN de ativos de gestão, para alavancar 

oportunidades de investimentos em distress e special situations no Brasil. 

Pré-requisitos 

• Graduandos em Engenharia, Economia ou Administração  

• Forte habilidade analítica 

• Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal 

• Proatividade 

• Conhecimento do Pacote Office, em especial Excel e PowerPoint   

• Inglês fluente 

Experiência em Investment Banking, Private Equity ou Consultoria Estratégica é considerada um diferencial. 

Atividades do Estagiário 

• Auxílio no desenvolvimento de teses de investimento 

• Auxílio no desenvolvimento de modelos financeiros 

• Acompanhamento de empresas investidas 

• Acompanhamento dos projetos em curso na Starboard  

• Elaboração de análises de mercado e de empresas 

• Participação ativa em processos de reestruturação financeira 

Benefícios 

Bolsa Auxílio de R$ 3.000,00 + Benefícios (Vale Refeição, Plano de Saúde e etc) + Bônus. 

Inscrições 

Interessados devem enviar CV para rh@starboardpartners.com.br com o assunto “Vaga de Estágio” até o dia 31 de 

Maio de 2022. 
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