
 
 

 

ESTÁGIO EM FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A) – 1S2021 
 

1. QUEM SOMOS 

a. Somos uma boutique de assessoria em M&A (Fusões e Aquisições) voltada para empresas em 

busca de expertise financeira qualificada e independente – buscamos ser assessores financeiros 

para transações e decisões financeiras complexas. Nos últimos anos, assessoramos 

transações, em uma série de setores, que excedem R$ 1.0 bilhão em valor transacionado; 

b. Nossos estagiários de programas passados foram aprovados em processos de analista em 

bancos de investimentos, fundos de investimento e em consultorias como McKinsey, BCG, 

Bain & Co, Strategy& e XP Private Equity; 

 

2. DESCRIÇÃO DA VAGA E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

a. Elaboração de modelos financeiros de avaliação de empresas (“valuation”);  

b. Apoio na análise de alternativas estratégicas para clientes e potenciais clientes; 

c. Elaboração de análises de inteligência setorial; 

d. Auxílio na execução de processos de Fusões e Aquisições, de ponta a ponta;  

e. Suporte ao time sênior participando de reuniões de trabalho com clientes e potenciais clientes;  
 

NÃO É NECESSÁRIO CONHECIMENTO PRÉVIO NA ÁREA – O ESTAGIÁRIO PASSARÁ POR 

UM FORTE PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA CAPACITÁ-LO A DESENVOLVER AS 

ATIVIDADES REQUERIDAS. 
 

3. REQUISITOS GERAIS 

a. Desejo de aprender e se desenvolver em um ambiente dinâmico, de alta performance; 

b. Forte capacidade de raciocínio lógico e estruturado, habilidade/desenvoltura com números e 

cálculos; 

c. Forte capacidade analítica; 

d. Interesse em negócios, investimentos, economia e áreas afins; 

e. Inglês fluente – verbal, escrita e leitura; 

f. Forte capacidade de comunicação verbal, escrita e interpessoal; 

g. Domínio de Excel (VBA como diferencial) e PowerPoint; 

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

a. Previsão de conclusão do curso entre 3 e 4 semestres; 

b. Graduandos de qualquer curso poderão participar do processo seletivo, desde que atendam 

aos requisitos acima; 

c. Processo Seletivo – (i) realização de teste estilo GMAT, (ii) Entrevista(s) com os sócios, (iii) 

entrevista(s) de caso (case interview); 

d. Enviar CV para daniel.freuler@farolpar.com.br com Assunto: “Estágio”; 

e. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O QUE FAZEMOS, VER QR CODE AO LADO >> 


