
 
 

 

 

 

Sobre a Estudar com Você 
Somos uma startup de educação e tecnologia que está redefinindo a maneira como 
universitários estudam no Brasil. Hoje a experiência de estudo de milhões de universitários é 
estressante e ineficiente. Muitos desistem de seus cursos, reprovam as matérias e se frustram 
com a faculdade. Com conteúdos excepcionais (videoaulas, resumos, exercícios resolvidos, etc) 
e uma plataforma intuitiva, estamos comprometidos a tornar o estudo fácil e eficiente.  
 
Hoje já atingimos 40 mil alunos, estamos inseridos em faculdades em que mais da metade dos 
alunos são clientes (como a Poli USP, Insper e FGV) e estamos crescendo muito. Isso só é 
possível porque contamos com um time de 15 pessoas fora da curva e oferecemos um produto 
que nossos usuários realmente amam. Grandes líderes como o CEO do BTG Pactual, o maior 
banco de investimentos da América Latina, acreditam nesse time e investiram na empresa para 
acelerar nosso crescimento.  
 
Missão - Criar uma experiência de estudo fácil e eficiente para universitários. 
Visão - Ser o principal lugar onde universitários vão quando querem estudar. 
 
Site - https://estudar.com.vc/ 
Fundador - https://www.linkedin.com/in/alexandremaluli/ 

Sobre a vaga 

Buscamos um(a) estagiário(a) em Planejamento e Análise Financeira (FP&A) para nos ajudar a 
estruturar uma área que é core na empresa. Como uma start-up, é essencial que tenhamos um 
controle ajustado das nossas finanças, um relacionamento forte com nossos investidores e um 
planejamento bem feito dos passos que daremos no futuro.  
 
Essa pessoa irá reportar diretamente ao nosso CEO, terá muita autonomia para criar os 
melhores processos, análises e relatórios para a área e também para poder agregar às outras 
áreas da empresa. À medida que a empresa cresce, a ideia é investir cada vez mais na área de 
planejamento e análise financeira e muitas oportunidades serão criadas. 
 
A vaga é de estágio, temos flexibilidade para trabalho remoto e também somos flexíveis em 
relação a horários de trabalho. Nosso escritório fica na Rua Tabapuã, no Itaim Bibi, em São 
Paulo - SP.  
 
Oferecemos uma proposta salarial competitiva com o mercado e também a possibilidade para 
se tornar um(a) sócio(a) na empresa. 

Atividades a serem desenvolvidas 

  - Elaboração de relatórios de performance financeira e operacional da empresa 
  - Análise de indicadores financeiros e operacionais 
  - Suporte no processo de forecast e budget 
  - Auxílio no relacionamento com nossos investidores 
  - Contas a Pagar e Contas a Receber 
  - Elaboração de planilhas de controles internos 
  - Análises de mercado 

https://estudar.com.vc/dashboard
https://www.linkedin.com/in/alexandremaluli/


 

 

 

 

 

 

  - Rotinas administrativas em geral 

Por que trabalhar conosco?  

Além dos benefícios da vaga, você vai ter a oportunidade de... 
- ter um trabalho com grandes desafios, responsabilidade e autonomia; 
- estar em uma posição de liderança e de tomada de decisão; 
- ter um papel essencial no desenvolvimento da empresa e do nosso produto; 
- trabalhar com pessoas incríveis em um produto que tem um propósito e gera um impacto 
positivo grande para jovens;  
- ter a possibilidade de crescer rapidamente junto com a empresa e a entrega de resultados; 
- trabalhar em um ambiente informal e descontraído.  

Requisitos 

Buscamos alguém que queira muito se desenvolver e fazer as coisas acontecerem numa start-
up. Planejamos crescer bastante nos próximos meses e queremos alguém para nos ajudar 
nessa caminhada e que vai estar confortável com o ritmo que as coisas acontecem.  
 

Valorizamos mais a capacidade da pessoa de aprender coisas novas e o conhecimento técnico 
comprovado (pode ser em projetos pessoais por exemplo) que ela tenha do que o tempo de 
experiência profissional até esse momento.  
 

O requisito mais importante é que buscamos pessoas que compartilham nossos valores. Se 
você... 
 

- aprende sozinho e busca soluções sem depender dos outros; 
- entrega muito resultado e não desiste; 
- trata os outros com respeito e transmite energia boa; 
- age como dono(a) da empresa; 
- é flexível e se adapta a novas prioridades; 
- tem um código moral claro e segue esse código à risca;  
- tem um padrão de qualidade altíssimo para tudo o que faz; 
 
... você vai se encaixar bem conosco.  

Se interessou?  

Mande um e-mail para vempra@estudar.com.vc dizendo que está interessado e inclua 
quaisquer arquivos/links que achar relevante. 

mailto:vempra@estudar.com.vc

