
Cursos x Áreas

Conheça aqui  
as oportunidades  
para o Nova Geração 
PwC 2019! 

Escolha sua localidade/
escritório e conheça  
as áreas do programa  
de acordo com seu curso  
de graduação.



Localidades no Brasil

Belo Horizonte

Porto Alegre

Salvador

Goiânia
Brasília

Recife

Florianópolis

Cuiabá

Rio de JaneiroMaringá

Ribeirão Preto

São Paulo

Sorocaba

São José dos Campos

CampinasCuritiba

Clique na cidade desejada  
e conheça as áreas disponíveis 
para candidatura.

Conheça aqui  
as oportunidades  
para o Nova Geração 
PwC 2019! 

Escolha sua localidade/
escritório e conheça  
as áreas do programa  
de acordo com seu curso  
de graduação.



Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Belo Horizonte

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL 
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Continua na próxima página

A partir de 
Intermediário



Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Cursos de TI

Direito

Belo Horizonte

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL 
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Retorne ao menu inicial

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo



A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Assessoria 
Tributária e 
Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Brasília

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL 
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Continua na próxima página

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo



A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Cursos de TI

Direito 

Brasília

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Retorne ao menu inicial

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo



A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência  
de profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos  
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Campinas

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Continua na próxima página

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo



Campinas

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Continua na próxima página

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)



Campinas

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Direito Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Cursos de TI Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Ciências 
Econômicas  
e correlatos

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de AvançadoAssessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Continua na próxima página



Campinas

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Retorne ao menu inicial

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Direito

Engenharias

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e 
Controles

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles



A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Administração 
e correlatos

Agronomia

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Cuiabá

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Auditoria

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Riscos e 
Controles

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Continua na próxima página

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Assessoria 
Tributária  
e Societária



Cuiabá

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Cursos de T.I. Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas e 
correlatos

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e 
Controles

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria 
Tributária e 
Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Direito

Continua na próxima página



Cuiabá

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Riscos e 
Controles

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles

Direito

Engenharias

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Retorne ao menu inicial



Curitiba

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Auditoria

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário



Curitiba

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária e 
Societária

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário



Curitiba

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Riscos e 
Controles

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Riscos e Controles
(Auditoria)

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

Cursos de TI

Direito

Retorne ao menu inicial



Florianópolis

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Administração 
e correlatos

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos



Florianópolis

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária) A partir do 2º ano  

(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Direito

Retorne ao menu inicial



Goiânia

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Administração 
e correlatos

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário



Goiânia

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Direito

Cursos de T.I.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Retorne ao menu inicial



A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Maringá

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Maringá

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Direito

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Retorne ao menu inicial



A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

Administração 
e correlatos

Porto Alegre

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

Ciências 
Contábeis 
e correlatos



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Porto Alegre

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Continua na próxima página

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Cursos de TI

Direito

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e 
Controles

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Direito

Porto Alegre

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

Recife

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Continua na próxima página



Cursos de TI

Recife

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Direito

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

Agronomia

Ribeirão Preto

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Cursos de TI

Ribeirão Preto

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Direito

Engenharias

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Auditoria

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Consultoria 
em Gestão

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página



Administração 
e correlatos

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Gestão de riscos do ciberespaço, gestão de ameaças cibernéticas 
avançadas, prevenção, remediação e investigação de incidentes de 
segurança no ambiente tecnológico (“cybersecurity”), gestão de acessos 
e provisionamento de usuários (IdM), e implantação de projetos de 
ferramentas de tecnologia (ERP, CRM, BI, GRC, etc.)

Consultoria em Tecnologia atua nas áreas de estratégia de TI, gestão de 
projetos de TI (PMO/QA), implementação de ERPs/CRMs.

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão 
de riscos e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, 
operadoras de saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, 
órgãos reguladores e na indústria de serviços financeiros em geral.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade 
dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e 
outros relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na 
avaliação dos controles internos. 

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-
consulta e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para 
impostos indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Consultoria 
de Riscos

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Gestão de Riscos e 
Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Segurança 
Cibernética
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria e 
Estratégia em 
Tecnologia
(Consultoria 
Empresarial)

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Continua na próxima página

Consultoria 
em Tecnologia

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços 
Atuariais

Auditoria

Ciências 
Atuariais

Ciências 
Contábeis 
e correlatos



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Gestão de Riscos e 
Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
de Riscos

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade 
dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e 
outros relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na 
avaliação dos controles internos. 

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e 
Controles

Auditoria A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Gestão de Riscos e 
Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano (3º 
Semestre) ou com até 
dois anos de formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
de Riscos

Riscos e 
Controles

Cursos de TI



Cursos de TI

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de riscos do ciberespaço, gestão de ameaças cibernéticas avançadas, 
prevenção, remediação e investigação de incidentes de segurança no ambiente 
tecnológico (“cybersecurity”), gestão de acessos e provisionamento de usuários 
(IdM), e implantação de projetos de ferramentas de tecnologia (ERP, CRM, BI, 
GRC, etc.)

Consultoria em Tecnologia atua nas áreas de estratégia de TI, gestão de projetos 
de TI (PMO/QA), implementação de ERPs/CRMs.

Consultoria 
de Riscos

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Gestão de Riscos e 
Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Segurança 
Cibernética
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria e 
Estratégia em 
Tecnologia
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

Consultoria 
em Tecnologia

Direito



Direito

Rio de Janeiro

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão de riscos 
e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, operadoras de 
saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, órgãos reguladores 
e na indústria de serviços financeiros em geral.

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão de riscos 
e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, operadoras de 
saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, órgãos reguladores 
e na indústria de serviços financeiros em geral.

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos 
e minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos 
e minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Consultoria 
de Riscos

Consultoria 
em Gestão

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Engenharias

Estatística

 Matemática 
e correlatos

Psicologia

Consultoria 
de Riscos

Serviços 
Atuariais

Serviços 
Atuariais

Consultoria 
em Gestão

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

Salvador

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária e 
Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Salvador

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Cursos de TI

Direito

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

São José dos Campos

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Auditoria

Auditoria

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

São José dos Campos

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Cursos de TI

Direito

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Auditoria Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



Direito

São José dos Campos

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Riscos e 
Controles

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Riscos e Controles

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Engenharias

Retorne ao menu inicial



Administração 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

Atuação em levantamento de capital, suportando todas as etapas da transação, 
desde o planejamento estratégico até a execução da operação e também na 
elaboração e apresentação de relatórios aos órgãos reguladores.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Dedica-se à prestação de serviços de compliance e consultoria de tax, 
mormente, para empresas do network global. 

Suporte à Auditoria Externa nas funções de extração, transformação, análise 
e aplicação de regras de negócios em diversas indústrias. Utiliza técnicas e 
ferramentas internas e de mercado como o ACL, SAS, bancos de dados SQL 
Server e Oracle, além de ferramentas de visualização Tableau e QllikView, para 
aplicação de análises avançadas de dados.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Nossos serviços contemplam: apoio à auditoria interna do cliente, terceirização 
full da função de auditoria interna, trabalhos de avaliação estratégica da 
auditoria interna, avaliação de riscos e controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Capital Markets
(Auditoria)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços de 
Contabilidade Fiscal
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Data Analytics
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Serviços de 
Auditoria Interna
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Data Analytics

Riscos e 
Controles

Serviços de 
Auditoria 
Interna

Assessoria 
Tributária 
e Societária



Administração 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua com industrias com tributação internacional, elaboração de pareceres, 
cartas-consulta e memorandos sobre assuntos tributários diversos. A analise e 
revisão de procedimentos de compliance são incomuns e constituem menos de 
10% do trabalho do staff.

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua com a parte trabalhista e previdenciária dos clientes

Serviços 
Internacionais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa Física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Trabalhista e 
Previdenciário
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Práticas de comércio internacional e adequação à legislação aduaneira, serviços 
de International Tax, Preços de Transferência e Impostos Indiretos.

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

Comércio Exterior
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Comércio 
Exterior

Preços de 
Transferência



Administração 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

Assessoria em fusões e aquisições, reestruturação financeira e operacional 
de empresas em dificuldade, renegociação de dívidas, captação de recursos e 
estruturação financeira de projetos (Project Finance e Parcerias Público-Privada). 
Além disso, fazemos avaliações de empresas (Valuation) e de ativos, elaborando 
laudos de avaliação e de apuração de ágio. Atuamos também na área de 
Administração Judicial, auxiliando o juiz nos processos de recuperação judicial.

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, Logística, 
Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, Gestão de 
Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e tendências de sua 
indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à operacionalização 
dos processos

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Consultoria em Tecnologia atua nas áreas de estratégia de TI, gestão de projetos 
de TI (PMO/QA), implementação de ERPs/CRMs.

Deals - Avaliação 
(valuation) e 
recuperação de 
empresas
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria em 
Operações, Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria e 
Estratégia em 
Tecnologia
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - 
Avaliação 
(valuation) 
e recuperação 
de empresas

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
de Riscos

Digital

Consultoria 
em Tecnologia

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de riscos do ciberespaço, gestão de ameaças cibernéticas avançadas, 
prevenção, remediação e investigação de incidentes de segurança no ambiente 
tecnológico (“cybersecurity”), gestão de acessos e provisionamento de usuários 
(IdM), e implantação de projetos de ferramentas de tecnologia (ERP, CRM, BI, 
GRC, etc.)

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Segurança 
Cibernética
(Consultoria 
Empresarial)



Ciências 
Atuariais

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão de riscos 
e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, operadoras de 
saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, órgãos reguladores 
e na indústria de serviços financeiros em geral.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Nossos serviços contemplam: apoio à auditoria interna do cliente, terceirização 
full da função de auditoria interna, trabalhos de avaliação estratégica da 
auditoria interna, avaliação de riscos e controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Serviços 
Atuariais

Consultoria 
de Riscos

Riscos e 
Controles

Serviços de 
Auditoria 
Interna

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Gestão de Riscos e 
Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Serviços de 
Auditoria Interna
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Atuação em levantamento de capital, suportando todas as etapas da transação, 
desde o planejamento estratégico até a execução da operação e também na 
elaboração e apresentação de relatórios aos órgãos reguladores.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Dedica-se à prestação de serviços de compliance e consultoria de tax, 
mormente, para empresas do network global. 

Capital Markets
(Auditoria)

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços de 
Contabilidade Fiscal
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua com industrias com tributação internacional, elaboração de pareceres, 
cartas-consulta e memorandos sobre assuntos tributários diversos. A analise e 
revisão de procedimentos de compliance são incomuns e constituem menos de 
10% do trabalho do staff.

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua com a parte trabalhista e previdenciária dos clientes

Serviços 
Internacionais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Trabalhista e 
Previdenciário
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Práticas de comércio internacional e adequação à legislação aduaneira, serviços 
de International Tax, Preços de Transferência e Impostos Indiretos.

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

A área atua na gestão de incentivos fiscais e financiamentos ligados à Pesquisa 
e Desenvolvimento com o propósito de maximizar o aproveitamento dos 
benefícios previstos na legislação em vigor. 

Comércio 
Exterior

Preços de 
Transferência

Incentivos 
fiscais

Comércio Exterior
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Incentivos fiscais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



Ciências 
Contábeis 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições (Due 
Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Assessoria em fusões e aquisições, reestruturação financeira e operacional 
de empresas em dificuldade, renegociação de dívidas, captação de recursos e 
estruturação financeira de projetos (Project Finance e Parcerias Público-Privada). 
Além disso, fazemos avaliações de empresas (Valuation) e de ativos, elaborando 
laudos de avaliação e de apuração de ágio. Atuamos também na área de 
Administração Judicial, auxiliando o juiz nos processos de recuperação judicial.

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Deals - 
Avaliação 
(valuation) e 
recuperação 
de empresas

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
de Riscos

Deals - Avaliação 
(valuation) e 
recuperação 
de empresas
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria 
em Operações, 
Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Atuação em levantamento de capital, suportando todas as etapas da transação, 
desde o planejamento estratégico até a execução da operação e também na 
elaboração e apresentação de relatórios aos órgãos reguladores.

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Capital Markets
(Auditoria)

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Auditoria Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Ciências 
Econômicas 
e correlatos



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Nossos serviços contemplam: apoio à auditoria interna do cliente, terceirização 
full da função de auditoria interna, trabalhos de avaliação estratégica da 
auditoria interna, avaliação de riscos e controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Serviços 
de Auditoria 
Interna

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Serviços de 
Auditoria Interna
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Dedica-se à prestação de serviços de compliance e consultoria de tax, 
mormente, para empresas do network global. 

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Atua com industrias com tributação internacional, elaboração de pareceres, 
cartas-consulta e memorandos sobre assuntos tributários diversos. A analise e 
revisão de procedimentos de compliance são incomuns e constituem menos de 
10% do trabalho do staff.

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Impostos Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços de 
Contabilidade 
Fiscal
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Internacionais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Fusões e 
Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Atua com a parte trabalhista e previdenciária dos clientesTrabalhista e 
Previdenciário
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Práticas de comércio internacional e adequação à legislação aduaneira, serviços 
de International Tax, Preços de Transferência e Impostos Indiretos.

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

A área atua na gestão de incentivos fiscais e financiamentos ligados à Pesquisa 
e Desenvolvimento com o propósito de maximizar o aproveitamento dos 
benefícios previstos na legislação em vigor. 

Assessoria para compradores ou vendedores de empresas em sua avaliação 
de riscos contábeis, financeiros e operacionais que possam afetar transações 
envolvendo fusões e aquisições (M&A). 

Assessoria em fusões e aquisições, reestruturação financeira e operacional 
de empresas em dificuldade, renegociação de dívidas, captação de recursos e 
estruturação financeira de projetos (Project Finance e Parcerias Público-Privada). 
Além disso, fazemos avaliações de empresas (Valuation) e de ativos, elaborando 
laudos de avaliação e de apuração de ágio. Atuamos também na área de 
Administração Judicial, auxiliando o juiz nos processos de recuperação judicial.

Comércio 
Exterior

Preços de 
Transferência

Incentivos 
fiscais

Deals - 
Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)

Deals - 
Avaliação 
(valuation) e 
recuperação 
de empresas

Comércio Exterior
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Incentivos fiscais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Deals - Assessoria 
em fusões e 
aquisições 
(Due Diligence)
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - Avaliação 
(valuation) e 
recuperação 
de empresas
(Consultoria 
Empresarial)



Ciências 
Econômicas 
e correlatos

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
em Operações, 
Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Continua na próxima página

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Consultoria 
de Riscos

Preços de 
Transferência

Digital

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A partir de Avançado

Práticas de comércio internacional e adequação à legislação aduaneira, serviços 
de International Tax, Preços de Transferência e Impostos Indiretos.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Comércio 
Exterior

Digital

Digital

Comércio Exterior
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Comércio 
Exterior

Ciências Sociais 
e correlatos

Comunicação 
Social



Cursos de TI

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Riscos e 
Controles

Riscos e Controles
(Auditoria)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

Suporte à Auditoria Externa nas funções de extração, transformação, análise 
e aplicação de regras de negócios em diversas indústrias. Utiliza técnicas e 
ferramentas internas e de mercado como o ACL, SAS, bancos de dados SQL 
Server e Oracle, além de ferramentas de visualização Tableau e QllikView, para 
aplicação de análises avançadas de dados.

Nossos serviços contemplam: apoio à auditoria interna do cliente, terceirização 
full da função de auditoria interna, trabalhos de avaliação estratégica da 
auditoria interna, avaliação de riscos e controles internos. 

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Consultoria em Tecnologia atua nas áreas de estratégia de TI, gestão de projetos 
de TI (PMO/QA), implementação de ERPs/CRMs.

Data Analytics

Serviços de 
Auditoria 
Interna

Consultoria 
de Riscos

Digital

Consultoria 
em Tecnologia

Data Analytics
(Auditoria)

Serviços de 
Auditoria Interna
(Auditoria)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria e 
Estratégia em 
Tecnologia
(Consultoria 
Empresarial)

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de riscos do ciberespaço, gestão de ameaças cibernéticas avançadas, 
prevenção, remediação e investigação de incidentes de segurança no ambiente 
tecnológico (“cybersecurity”), gestão de acessos e provisionamento de usuários 
(IdM), e implantação de projetos de ferramentas de tecnologia (ERP, CRM, BI, 
GRC, etc.)

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

 Segurança 
Cibernética
(Consultoria 
Empresarial)

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Direito



Direito

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Dedica-se à prestação de serviços de compliance e consultoria de tax, 
mormente, para empresas do network global. 

Grupo do Tax que atende os players nacionais e estrangeiros do mercado 
financeiro (bancos, seguradoras, asset and wealth managers e investidores). 
Atua de forma multidisciplinar para esse segmento conjugando trabalhos 
de planejamento tributário, due dilligence, international tax, compliance e 
consultoria sobre tributação de produtos financeiros.

Área especializada em apresentar soluções para assuntos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e migratória, decorrentes da transferência de 
profissionais para trabalhar no exterior ou de estrangeiros transferidos 
para o Brasil. 

Atua com industrias com tributação internacional, elaboração de pareceres, 
cartas-consulta e memorandos sobre assuntos tributários diversos. A analise e 
revisão de procedimentos de compliance são incomuns e constituem menos de 
10% do trabalho do staff.

Atuação em projetos do “Deals” - due diligences nas áreas tributária, trabalhista 
e previdenciária, estruturação societária e trabalhos posteriores a aquisição das 
empresas targets.

Atua com a parte trabalhista e previdenciária dos clientes

Serviços de 
Contabilidade 
Fiscal
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Financeiros
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços para 
pessoa Física
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Serviços 
Internacionais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Fusões e Aquisições
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Trabalhista e 
Previdenciário
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Práticas de comércio internacional e adequação à legislação aduaneira, serviços 
de International Tax, Preços de Transferência e Impostos Indiretos.

Comércio 
Exterior

Comércio Exterior
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)



Direito

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

Preços de 
Transferência

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A área atua na gestão de incentivos fiscais e financiamentos ligados à Pesquisa e 
Desenvolvimento com o propósito de maximizar o aproveitamento dos benefícios 
previstos na legislação em vigor. 

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Assessoria em fusões e aquisições, reestruturação financeira e operacional 
de empresas em dificuldade, renegociação de dívidas, captação de recursos e 
estruturação financeira de projetos (Project Finance e Parcerias Público-Privada). 
Além disso, fazemos avaliações de empresas (Valuation) e de ativos, elaborando 
laudos de avaliação e de apuração de ágio. Atuamos também na área de 
Administração Judicial, auxiliando o juiz nos processos de recuperação judicial.

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Incentivos 
fiscais

Consultoria 
de Riscos

Deals - 
Avaliação 
(valuation) e 
recuperação 
de empresas

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
de Riscos

Incentivos fiscais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Deals - Avaliação 
(valuation) 
e recuperação 
de empresas
(Consultoria 
Empresarial)

Consultoria 
em Operações, 
Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir de Avançado

A área atua na gestão de incentivos fiscais e financiamentos ligados à Pesquisa 
e Desenvolvimento com o propósito de maximizar o aproveitamento dos 
benefícios previstos na legislação em vigor. 

Incentivos 
fiscais

Incentivos fiscais
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Engenharias

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)



Engenharias

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Nossos serviços contemplam: apoio à auditoria interna do cliente, terceirização 
full da função de auditoria interna, trabalhos de avaliação estratégica da 
auditoria interna, avaliação de riscos e controles internos. 

Serviços de 
Auditoria 
Interna

Serviços de 
Auditoria Interna
(Auditoria)

Continua na próxima página

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

A partir de Avançado

A partir de Avançado

A partir de Avançado

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Atuar em projetos de transformação digital, criando soluções digitais integradas 
de ponta a ponta, desde estratégia e inovação até a execução para solucionar os 
desafios de negócios mais complexos de nossos clientes.

Prevenção e investigação de fraudes corporativas, programas de compliance 
anticorrupção, disputas judiciais e arbitragens.

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Consultoria 
de Riscos

Consultoria 
de Riscos

Digital

Consultoria 
de Riscos

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Digital
(Consultoria 
Empresarial)

Forensics
(Consultoria 
Empresarial)

Estatística

Física

Marketing

 Matemática 
e correlatos

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão de riscos 
e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, operadoras de 
saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, órgãos reguladores 
e na indústria de serviços financeiros em geral.

Oferece soluções eficazes e criativas para questões atuariais, de gestão de riscos 
e de gestão de negócios, nas indústrias de seguros, resseguros, operadoras de 
saúde, empresas de capitalização, entidades de previdência, órgãos reguladores 
e na indústria de serviços financeiros em geral.

Serviços 
Atuariais

Serviços 
Atuariais

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Serviços Atuariais
(Auditoria)

Identificação, quantificação, monitoramento e gestão de riscos corporativos. 
Possibilitando nossos clientes maximizar a geração de receitas, reduzir custos e 
minimizar a volatilidade de seus resultados de maneira sustentável.

Gestão de Riscos 
e Compliance 
(Consultoria 
Empresarial)

Gestão de Riscos 
e Compliance
(Consultoria 
Empresarial)



Psicologia

São Paulo

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL 
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Profissionais que atuam de forma sinérgica entre as áreas de Processos, 
Logística, Recursos Humanos, Finanças, Gestão de Projetos e Estratégias, 
Gestão de Clientes, Digital e Analytics. Acompanhando as mudanças e 
tendências de sua indústria e apoiando desde o desenho das estratégias até à 
operacionalização dos processos

Consultoria 
em Gestão

Consultoria 
em Operações, 
Pessoas, 
Organizações, 
Finanças e Gestão 
de Projetos (PMO)
(Consultoria 
Empresarial)

Formação prevista 
para Dezembro/2019 
ou com até dois anos 
formado

A partir do 2º ano 
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de Avançado

A partir de 
Intermediário

Atua com o cálculos dos valores dedutíveis em operações de importação e 
receitas mínimas nas operações de exportação.

Preços de 
Transferência

Preços de 
Transferência
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Relações 
Internacionais

Retorne ao menu inicial



Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS).

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Assessoria 
Tributária  
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Riscos e Controles

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária 
e Societária)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária 
e Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária 
e Societária)

Administração 
e correlatos

Ciências 
Contábeis 
e correlatos

Sorocaba

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL  
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Continua na próxima página

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo



Sorocaba

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de 
uma entidade ou de um projeto, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos 
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração.

A partir do 2º ano  
(3º Semestre) ou 
com até dois anos de 
formação.

A partir de 
Intermediário

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Auditoria

Riscos e 
Controles

Riscos e 
Controles

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Assessoria 
Tributária 
e Societária

Auditoria de 
demonstrações 
financeiras
(Auditoria)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária e 
Societária)

Ciências 
Econômicas 
e correlatos

Cursos de TI

Direito

CURSO

ÁREA DE OPÇÃO 
NA FICHA 
ESPECÍFICA*

DESCRIÇÃO  
DA SUBÁREA

NÍVEL 
DE INGLÊS

PERÍODO DE 
FORMAÇÃO

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos. 

Atua auxiliando empresas de grande porte no que tange a temas tributários 
e societários, principalmente relacionados a análises e revisão do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS, elaboração de laudo para defesa de auto de infração, apoio em 
reestruturação societária das empresas e elaboração de cartas-consulta sobre 
assuntos tributários e societários.

Atua com indústrias com tributação, elaboração de pareceres, cartas-consulta 
e memorandos sobre assuntos tributários diversos, voltados para impostos 
indiretos (IPI, ICMS, ISS)

Riscos e Controles
(Auditoria)

Impostos Diretos
(Consultoria 
Tributária 
e Societária)

Impostos 
Indiretos
(Consultoria 
Tributária 
e Societária)

POSSÍVEIS 
SUBÁREAS  
DE ATUAÇÃO**

Retorne ao menu inicial

*área que você deverá escolher
**subárea (e linha de serviço) que você poderá ser indicado ao longo do processo

Atua em projetos de consultoria e auditoria de sistemas e controles internos 
financeiros.Assessora os clientes no desenho, na implementação e na avaliação 
dos controles internos.

Riscos e 
Controles

Riscos e ControlesEngenharias




