
 

Crescento Consultoria Financeira 

(32) 9 9104-2179 
Rua Constantino Paleta, 267 - Centro    
Juiz de Fora – MG 

Somos uma empresa do ramo financeiro longe do convencional. Trabalhamos em um espaço único, somos 

loucos pelo que fazemos, adoramos um bom bate-papo e, claro, um happy hour. Com o perdão do trocadilho 

(Perdão mesmo. Sério.), buscamos alguém para somar, multiplicar e até mesmo potencializar nossa equipe. 

Acreditamos em um mundo colaborativo, por isso optamos por um modelo horizontal de gestão, na qual 

cada peça é fundamental para construirmos resultados surpreendentes. 

Prazer, somos a Crescento, uma empresa (f*d@) de consultoria financeira!  

Ah! Falamos tanto que quase esquecemos de dizer o que a gente faz:  atuamos tanto no âmbito 

corporativo, oferecendo serviços de gestão financeira, valuation e M&A, quanto no âmbito pessoal, através 

de consultoria de investimentos, acompanhamento de carteira e planejamento de finanças pessoais. 

E se você tem o perfil e as skills abaixo e acha tem certeza que pode contribuir com a gente, mande seu 

currículo até dia 22/11/2020 para contato@crescento.com.br, cruze os dedos e aguarde um contato. 

Você irá apoiar tanto as atividades de rotina dos serviços, quanto os projetos de estruturação da empresa. 

Nossas principais atividades são: 

 Confecção de planilhas e apresentações  
 Monitoramento de carteiras de investimentos  
 Aplicação de relatórios de diagnóstico e perfil para novos clientes 
 Elaboração e envio periódico de relatórios aos clientes  
 Elaboração de modelos financeiros e valuation 
 Gestão financeira de empresas do portfólio 
 Apoio na controladoria de empresas 
 Estudos e apresentações periódicas sobre temas relacionados a finanças 
 Estruturação de processos da empresa 

Cursando o penúltimo ou último ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas ou Engenharias. Disponibilidade para cumprir no mínimo 1 ano de estágio.

 Iniciativa 
 Inglês Iniciante/Intermediário 
 Capacidade analítica e quantitativa para a 

resolução de problemas 
 MUITO interesse e habilidade com 

números e métricas 
 Pacote Office intermediário 

(principalmente Excel) 

 Conhecimentos sobre mercado financeiro 
 Conhecimentos sobre modelagem 

financeira e valuation 
 Boa comunicação verbal e escrita 
 PowerBI 

 


