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Descrição da vaga: 

 O estagiário terá a oportunidade de atuar em conjunto 

com as áreas Comercial e de Gestão do Cliente, dando 

suporte às atividades operacionais, estudos econômico 

financeiros e regulatórios necessários para maximizar a 

aquisição e retenção dos clientes, além de garantir a 

entrega dos produtos e serviços contratados. Terá como 

principais funções: 

• Elaborar análises, estudos e apresentações de 

viabilidade econômica para a Equipe Comercial;  

• Elaborar Relatórios em formato Excel e Power point de 

modelagem econômica financeira, regulatória e comercial 

para os Clientes da Exata Energia;  

• Acompanhamento e gestão de horas dos contratos de 

prestação de serviços; 

• Elaboração de relatórios para acompanhamento dos 

KPIs do departamento comercial; 

• Se manter atualizado sobre as questões regulatórias do 

Setor Elétrico Brasileiro e os produtos e soluções da 

Exata Energia; 

• Participar das reuniões com o Time Comercial com o 

objetivo de expandir a Carteira de Clientes. 

 

 

Perfil desejado: 

• Interesse nas áreas Financeira, Regulatória e de Energia; 

• Interesse na área Avaliação de Projetos, Valuation e 

Transações de M&A; 

• Analítico e dinâmico; 

• Comprometimento e responsabilidade; 

• Organização e trabalho em equipe. 

 

 

Requisitos e diferenciais: 

• Disponibilidade para trabalhar 6h por dia, com 1h 

de almoço; 

• Conhecimento Avançado no Pacote Office; 

• Desejável conhecimento em programação VBA; 

• Desejável conhecimento em Power BI 

• Cursos: Engenharias, Administração ou 

Economia; 

• Formação Prevista: Até dez/2021. 

 

 
Benefícios: 

• Grande Oportunidade de Aprendizado; 

• Auxílio transporte e vale-refeição; 

• Bolsa auxílio compatível com o Mercado; 

• Subsídio para academia de ginástica. 

 

 

 
A Exata Energia: É uma empresa consultoria e 

comercializadora de energia do Grupo Prime 

Energy. Realiza a prestação de serviços para 

Investidores em Geração de Energia em temas 

como, assessoria financeira, valuation, 

transações de M&A, Gestão e comercialização de 

energia. Com foco em Mercado Livre de Energia 

e em Geração Distribuída. 

 

Envie seu CV para rh@exataenergia.com.br.  

Título do e-mail: “Estágio Comercial” – Enviar até o dia 

31/07/2019. 
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Envie seu CV para vagas@primeenergy.com.br.  

Título do e-mail: “Estágio Comercial” – Enviar até o dia 

 31/08/2019. 

 


