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Sobre a Santis 

Somos uma Boutique de M&A que agiliza, descomplica e humaniza os processos de M&A, criando um ambiente 

mais seguro e confortável para todos os envolvidos. 

Buscamos dinamismo ao eliminar ineficiências dos processos e nos destacamos pela elevada qualidade do nosso 

trabalho, que é garantida através de um olhar clínico e do elevado rigor técnico. Para isso, adotamos as melhores 

práticas e as metodologias mais eficazes. 

Respeito e Humildade são fundamentais, prezamos por relações respeitosas. Sem respeito, sem relação. 

Aqui você terá liberdade de discordar e deve ter humildade de ouvir, sendo que o melhor argumento é o que vale, 

independentemente de qualquer hierarquia ou posição. 

Sempre pensamos de forma eficiente, aplicando a simplicidade com técnica e bom senso, reduzindo desperdício de 

tempo e gerando mais eficiência. 

Temos uma atitude positiva e otimista diante de imprevistos e dificuldades, bom humor sempre, colaborando para 

um ambiente saudável e produtivo. 

Estamos construindo algo único no setor. Venha participar dessa jornada! 

Vaga de Estagiário(a) de Fusões e Aquisições (M&A) 

Requisitos: 

• Cursando Administração de Empresas, Economia, Engenharias ou áreas correlatas; 

• Previsão de formatura a partir do 2º semestre de 2023; 

• Inglês Fluente (outro idioma será um diferencial); 

• Pacote Office Avançado; 

• Conhecimentos em finanças, contabilidade e metodologias de avaliação de empresas; 

• Disponibilidade para trabalhar presencialmente no escritório localizado no Brooklin; 

• Ética, cordialidade e otimismo são fundamentais; 

• Experiência prévia em M&A, Modelagem Econômico-Financeira, Pesquisa de Mercado ou FP&A será um 

diferencial. 

Habilidades:  

• Excelente comunicação oral e escrita em português e inglês; 

• Detalhista e minucioso; 

• Orientado a solução de problemas; 

• Visão Sistêmica e Holística; 

• Possuir senso crítico, ser criativo e questionador; 

• Habilidade e resiliência para lidar com pressão sobre prazos e grande volume de informações. 

Sobre a vaga: 

• Análise e organização de demonstrativos financeiros; 

• Elaboração de estudos de mercado; 

• Elaboração de pitchs; 

• Auxílio na elaboração de modelos de avaliação de empresas; 

• Auxílio na criação de Apresentações Executivas em PowerPoint; 

• Participação em projetos de M&A e Gestão de Valor. 

  



 
 

 

Avenida das Nações Unidas, 12.399, 3° Andar 
Brooklin Novo, São Paulo – SP 

www.santis.com.br 
+55 11 3164-7540 

             

Remuneração e Benefícios: 

• Bolsa Mensal + Bônus Semestral. 

Regras para inscrição: 

• Enviar CV atualizado em pdf para gustavo.stabile@santis.com.br com o título "Estágio M&A Santis - Nome 

do candidato"; 

• Enviar no corpo do e-mail uma breve descrição em português e inglês do porquê deseja trabalhar com 

M&A. 


