
Buscar a ideia vencedora
Antecipar problemas e manter a luz acesa
Construir para o longo prazo
Agir como dono
Procurar fazer parte de uma equipe cada vez melhor
Compartilhar o que faz
Ser subversivo na medida certa e se fazer ouvir

A Geo Capital é uma empresa de investimentos focada exclusivamente em investir em ações de empresas
listadas fora do Brasil com um horizonte de longo prazo. Temos um time de 30 pessoas com vasta
experiência no mercado financeiro, empreendedorismo e consultoria. Estamos reunidos em torno de um
propósito principal que é ampliar o universo de opções de investimento para brasileiros.

Nossos valores são:

Estamos buscando estagiários para nosso time de investimentos. Esse(a) profissional se juntará ao time
de investimento, trabalhando em conjunto com os demais analistas nas análises qualitativas e
quantitativas das empresas do nosso universo de cobertura. Como todos os membros e membras do
time, os estagiários terão a oportunidade de participar das discussões do comitê de investimento e
contribuir para a melhoria do nosso processo de análise. 
Formato da vaga: híbrido | Formação: a partir de jul/22 até dez/23.

Para se inscrever, envie seu CV para: programa.estagio@geocapital.com.br

Venha fazer parte do nosso time.

ESTÁGIO
Equity Research - Buy-Side

Estamos contratando para nosso time de investimentos.

Quem é a Geo?

Nosso processo de investimento combina análise qualitativa e quantitativa, através do qual identificamos
empresas com excelentes modelos de negócio que sejam referências em seus mercados de atuação.
Buscamos negócios com alta lucratividade, histórico de bons retornos aos acionistas e modelos difíceis de
serem replicados, que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que possuam um
expressivo potencial de valorização com menor grau de risco.
 
Fundada em 2013, somos uma empresa jovem e dinâmica que valoriza a curiosidade intelectual, o espírito
empreendedor e trabalho em equipe. Saiba mais em: www.geocapital.com.br

Oportunidade:
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