
 
 

São Paulo, 10 de Junho de 2019. 

 

Estágio em Private Equity / Venture Capital 
 
 

Nível hierárquico: Estagiário de Private Equity / Venture Capital 
Previsão de formatura: 2020 
Local: São Paulo / SP 
Quantidade de vagas: 1 
Remuneração: R$ 2.420,00 
E-mail de contato: estagio@mognocapital.com; 
Enviar currículo até: 26/08/2019 
Cursos: Economia, Administração, Direito, Contabilidade, Engenharia 
 
Requisitos: 

 Inglês avançado (preferencialmente fluente); 

 Powerpoint e Excel avançados (experiência com modelagem financeira, análise fundamentalista e DCF é 
diferencial); 

 Conhecimento de lógica de programação (VBA é altamente desejável e SQL é diferencial); 

 Dedicação e vontade de aprender rápido (conhecimento prévio de investimentos não é imprescindível, porém 
será cobrada uma evolução rápida); 

 Experiência prévia em Buy-Side, Sell-Side, M&A, Private Equity, Capital Markets ou Crédito é diferencial. 
  
Atribuições: 

 Suporte geral à investimentos em Private Equity e Venture Capital, incluindo: 

 Pesquisas de Mercado; 

 Suporte de Due Diligence de propostas de investimento; 

 Controle de KPIs da área; 

 Suporte a apresentações para captação; 

 Interação com o back-office e checagem de relatórios 

 Acompanhamento de empresas investidas 
 
Local de trabalho:  
São Paulo – Itaim Bibi. 
 
 
 Sobre a Mogno Capital: 
 
 

A Mogno Capital é uma gestora de investimentos 100% livre e independente fundada em 2015 por ex-sócios 
da Hedging Griffo junto a executivos do mercado financeiro. Nos concentramos em gerir os investimentos de nossos 
clientes da forma que é mais rentável trabalhamos com muito enfoque nisso.  

Além disso, nos organizamos sob o modelo de partnership meritocrático e temos como princípios a excelência, 
a extrema diligência e idoneidade, a personalização e o compromisso de co-investimento nos mesmos produtos e 
termos que oferecemos aos nossos clientes. Ademais, trabalhamos em três vertentes principais e, por meio de análises 
isentas e profissionais, planejamos e gerimos com eficiência os investimentos de nossos clientes.  

A primeira vertente, wealth management, concentra-se na gestão de patrimônio local e internacional. A 
segunda vertente, asset management, é responsável pela gestão de ativos patrimoniais, com produtos imobiliários, 
proporcionando maior segurança ao investidor. A terceira, private equity, nicho de volume e estrutura de investimento 
pouco endereçado pelo mercado brasileiro, o de investimentos via club deal em empresas de pequeno e médio porte.  
 Nosso objetivo é atender clientes pessoa física qualificados, oferecendo serviços, produtos, temas e soluções 
diferenciados em função do seu tamanho, ineditismo, complexidade ou visão de longo prazo.  
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