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A Upside Finance (www.upsidefinance.com.br) é a maior assessoria financeira independente do Brasil em 
Project Finance, com mais de R$ 100 bilhões em negócios de estruturação financeira e assessoria em leilões 
de concessão, em especial no setor de infraestrutura e no segmento de energia, reunindo em seu track 
record desde projetos como a usina hidrelétrica de Belo Monte até projetos de pequeno porte. 

Principais atividades da Empresa: 

 Assessoria financeira de projetos em leilões de infraestrutura; 
 Captação de recursos para financiamentos de longo prazo (Project e Corporate Finance); 
 Assessoria na emissão e estruturação de valores mobiliários; 
 Avaliações econômico-financeiras de negócios e de empresas;  
 Fusões e Aquisições (M&A). 

 

Estágio em Assessoria Financeira 

A candidata ou o candidato para esta vaga deve possuir forte habilidade de pesquisa, análise, síntese e 

apresentação de ideias, seja por meio de relatórios ou apresentações em Power Point. Estes 

conhecimentos serão aplicados para exposição de conceitos específicos e de modelos de negócios, em 

níveis técnicos, comerciais e gerenciais.  

A Upside Finance oferece um treinamento interno em finanças e Excel avançado. O estágio permitirá a 

acumulação rápida de conhecimento e de responsabilidades em um ambiente de trabalho flexível e 

colaborativo. Nosso objetivo é que o novo membro da equipe desenvolva autonomia e diligência de 

trabalho visando exposição a clientes e uma futura incorporação aos cargos efetivos na Companhia. 

 

Características da Vaga: 

 Apoio e exposição a todos os processos de Assessoria Financeira; 
 Desenvolvimento de pesquisas de mercado, estudos setoriais, notas técnicas, planos de negócios; 
 Atuação em leilões de infraestrutura; 
 Forte carga horária de treinamento em finanças e Excel; 
 Flexibilidade horária e ambiente de trabalho saudável. 

Pré-requisitos 

 Desempenho acadêmico acima da média; 
 Capacidade de pesquisar, interpretar e cruzar informações e comunicá-las claramente; 
 Habilidade diferenciada em Power Point; 
 Raciocínio analítico, independente da área de formação; 
 Inglês avançado é mandatório; 
 Excel avançado é desejável; 
 Proatividade e diligência em processos. 

Processo Seletivo e Perspectivas:  

 Triagem de currículos;  
 Prova presencial de redação, Power Point/Excel e teste de raciocínio verbal e quantitativo em inglês;  
 Entrevista com os gestores;  
 Contratação; 

 
Benefícios: Bolsa Auxílio (R$ 2.700 a R$ 3.300) + Vale-Transporte e Seguro de Vida     

 
Currículos devem ser enviados para o e-mail: rh@upsidefinance.com.br com o assunto: 
“Estágio_Upside_(seu nome completo)” 
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