
Saint Paul Advisors

O processo

 Para se candidatar, inscreva-se no curso “Recrutamento Estágio SPA - 2019” na

plataforma Tabula, disponível no link:

advisors@saintpaul.com.br

 Os candidatos selecionados participarão da dinâmica em grupo e serão entrevistados

durante o mês de setembro de 2019. Entre em contato se não estiver disponível nesta

data.

 Início das atividades em outubro 2019.

Junte-se ao nosso time!
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Perfil desejado e benefícios

 Estudantes cursando, preferencialmente: Economia, Administração, Ciências 

Contábeis ou Engenharias

 Graduação esperada a partir de dezembro/2020.

 Inglês Fluente

 Conhecimento avançado de Excel e Power Point

 Perfil proativo, com boa capacidade analítica, atento aos detalhes, comprometido e 

boa comunicação

 Sentir-se confortável com um ambiente dinâmico e desafiador

 Horário de estágio flexível 

 Diferencial: candidatos que concluíram o curso de Investment Banking ou Valuation na 

Saint Paul Escola de Negócios

 Ajuda de custo + bolsa de estudo nos cursos da Saint Paul Escola de Negócios(1)

Quem somos

 A SPA faz parte do grupo Saint Paul, associado à Saint Paul Escola de Negócios

 A SPA é uma butique independente de assessoria financeira e Fusões & Aquisições

dedicada a clientes de médio e grande porte no Brasil. Em 2014, a SPA se classificou

em 5º no ranking de volume da ANBIMA, considerando as butiques locais

 O grupo conta também com a Saint Paul Capital Partners, uma butique independente

de private equity e venture capital, focada em fomentar clientes e fornecer assessoria

corporativa e capital

Descrição da vaga

Oportunidade de trabalhar com o time de M&A da Saint Paul Advisors (“SPA”). A SPA

possui uma estrutura horizontal onde o estagiário terá acesso direto aos partners

proporcionando aprendizado intenso juntando teoria e prática. A proposta de trabalho

envolve:

 Envolvimento e suporte às transações de fusões e aquisições e aos projetos de

assessoria em finanças corporativas (originação e execução)

 Elaboração de modelos de avaliação financeira de empresas (valuation) através das

principais práticas de mercado: DCF, análise por múltiplos, transações precedentes

 Preparação de apresentações para clientes e/ou investidores

Oportunidade de estágio na Saint Paul Advisors

(1) As bolsas de estudos são garantidas a partir do 3º mês de casa


