
   

 

 
Analista de Private Equity – Preferencialmente para Mulheres 

O GEF está recrutando uma analista para trabalhar em seu escritório de São Paulo 

Sobre o GEF 
O GEF Capital Partners é uma gestora de private equity focada em companhias de alto crescimento que 

promovem eficiência de recursos e impacto ambiental positivo. Somos dos pioneiros no mundo a focar em 

investimentos sustentáveis. Contamos com escritórios nos EUA, Brasil e India e estamos focados principalmente nos 

seguintes setores: energia limpa, eficiência energética, soluções urbanas, economia circular, gestão de resíduos, 

agricultura & alimentação saudável, sempre em busca da eficiência e conservação de recursos.  

A Posição 

Estamos buscando uma analista para se juntar a nós, integrando assim o time de investimento em private 

equity, executando análises, pesquisas, estruturação e monitoramento dos investimentos no Brasil e em toda a 

América Latina. 

Responsabilidades 

• Modelagem e preparação de análises 

financeiras, incluindo desempenho histórico 

e projeções de retorno para potenciais alvos 

de investimento;  

• Pesquisa de mercado sobre os setores-alvo 

do GEF; 

• Participação ativa em discussões em equipe 

para desenvolver novas teses de 

investimento; 

• Apoio no monitoramento das investidas, 

avaliando os riscos e recomendando 

medidas proativas. 

 

Qualificações 
O candidato ideal possui: 

• Experiência de 1 a 3 anos em Private Equity, 

Investment Banking ou Consultoria; 

• Inglês fluente. Espanhol é considerado 

diferencial; 

• Forte capacidade analítica e domínio de 

conceitos de contabilidade e análise de 

demonstrações financeiras; 

• Excelentes habilidades de apresentação oral 

e escrita; usuário experiente de Excel, Word 

e PowerPoint; 

• Capacidade de julgamento e habilidade para 

resolver problemas.

 

Atributos Pessoais 
O GEF visa os seguintes atributos pessoais de todos os seus membros: 

• Integridade pessoal intransigente; 

• Iniciativa própria com abordagem proativa e entusiasmada para gerenciar cronograma não estruturado; 

• Equilíbrio e comportamento profissional; 

• Capacidade de exercer multitarefas e antecipar as necessidades; 

• Tenacidade em cumprimento de prazos e dedicação para produtos de alta qualidade do trabalho final; 

• Eficácia sob pressão, adaptabilidade a novas situações e saber priorizar tarefas; 

• Capacidade de organização eficiente e eficaz, buscando meios de otimizar processos para realização de 

tarefas; 

• Demonstrar capacidade de trabalhar tanto de forma independente como em equipe. 

Compensação 

• Salário e bônus compatíveis com o mercado. 

• Feedbacks constantes e plano de carreira.  

Contato 
Favor enviar o CV para mcampos@gefcapital.com com o assunto “[ANALISTA] – Seu Nome” 
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