PROCESSO DE SELEÇÃO
ASSISTENTE FINANCEIRO DE PROJETOS
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – organização não
governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), está selecionando um(a)
profissional para compor a Equipe Adm. | Financeira.
A missão do Imaflora é incentivar e promover mudanças nos setores florestais e agrícolas,
visando à conservação e o uso responsável dos recursos naturais e a promoção de benefícios
sociais. Mais informações no site www.imaflora.org.
O presente processo seletivo prevê a contratação de um profissional para atuar como
Assistente Financeiro de Projetos, atuando na área financeira de projetos.
Responsabilidades do cargo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserir dados de abertura, acompanhamento e finalização de projetos.
Acompanhar e controlar orçamento financeiro do projeto.
Conferir e controlar despesas do projeto.
Analisar documentos relativos ao projeto.
Gerar relatórios financeiros de controles por financiador de projeto e total de projetos.
Enviar prestação de contas junto ao financiador.
Acompanhar Fluxo de Caixa do Projeto.
Conduzir ativamente reuniões com gestores e equipe.
Negociar com fornecedores para o escopo do projeto.
Apoiar a análise e adaptar contratos de prestação de serviço para o projeto.
Arquivar documentações relacionadas ao projeto para fins de auditoria dos projetos.
Preparar relatórios e acompanhamento de auditoria quando necessário.
Alinhar e atender tanto à área administrativa financeira quanto o time de execução de
projetos na ponta e seus respectivos gerentes.

Área de Formação:
•

Superior em Administração | Economia | Contabilidade | Engenharia ou áreas afins.

Qualificações necessárias:

•
•
•
•
•
•

Identidade e compromisso com a missão e valores do IMAFLORA
Compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos humanos incluindo a
proteção aos direitos de crianças e adultos vulneráveis
Boa capacidade analítica e de comunicação
Compromisso com os números reportados
Experiência no acompanhamento financeiro
Habilidades com planilhas eletrônicas (Excel), pacote Windows, Office, Internet, etc.

•
•
•

Inglês intermediário para leitura e escrita
Experiência em processos de compras e pagamento
Ser organizado (a), criativo(a), ter iniciativa, flexibilidade, habilidade para trabalhar em
equipe e interesse no terceiro setor.

Qualificações desejáveis:
•
•
•
•

Experiência comprovada com gestão financeira de Projetos
Experiência com sistema ERP e ferramentas web e de acompanhamento| controle de
projetos
Experiência com planilhas avançadas (Excel)
Resiliência; Boa capacidade de articulação.

Condições de trabalho:

•
•
•
•
•
•

Contratação em regime CLT (prazo indeterminado).
Salário compatível com o mercado.
Benefícios: Plano de Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Vale
Alimentação.
Trabalhos serão realizados em home office, se necessário presencial, neste momento
e posteriormente retornaremos com o modelo presencial na Sede do Imaflora em
Piracicaba.
Carga horária de 40 horas semanais (Seg. a Sex.).

Disponibilidade para início imediato.

Processo de seleção:
Os interessados devem enviar o Currículo com expectativa de remuneração para o endereço:
selecao@imaflora.org até o dia 20 de julho de 2021, identificando no assunto: Seleção – Assist.
Financ. Projetos.
Somente os candidatos selecionados pela avaliação de currículos serão contatados pelo Imaflora.

“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de
mulheres, mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da
comunidade LGBTQI+, pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre
outros seres plurais.

