
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
ESTÁGIO ÁREA FINANCEIRA 

  
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), e tem como missão 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 sobre 
o IMAFLORA estão no site www.imaflora.org. 
 
A área Adm. | Financeira do IMAFLORA está com uma vaga para estudantes de graduação para 
ESTAGIO FINANCEIRO.  
 
Aprendizado em: 
 

• Atividades de contas a pagar e contas a receber. 

• Lançar e classificar notas fiscais no sistema financeiro. 

• Auxiliar no processo de: 
     Prestação de contas 

             Reembolso de despesas 

• Verificar e validar os comprovantes de acordo com a legislação e com as políticas. 

• Auxiliar na Conciliação bancária. 

• Organizar documentos tanto digitalizados quanto físicos. 

• Atendimento a clientes internos e externos. 

• Acompanhar | conciliar conta clientes (contábil x financeiro); 

• Contatar clientes para aviso de cobrança. 
 
Área de Formação: 
 

Cursando superior em: Administração, Economia ou Contabilidade. 
 
Qualificações Necessárias: 
 

• Identidade e compromisso com a missão e valores do IMAFLORA. 

• Boa capacidade analítica e de comunicação. 

• Facilidade com números. 

• Habilidades com planilhas eletrônicas (Excel) e pacote Office. 

• Ser organizado(a), criativo(a), ter iniciativa, flexibilidade e habilidade para trabalhar em 
equipe. 

• Compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos humanos incluindo a proteção 
aos direitos de crianças e adultos vulneráveis; 

 
 
Condições de Contratação: 
 
✓ Bolsa estágio. 
✓ Seguro de Vida 
✓ Disponibilidade para estagiar por 30h semanais. 

✓ Disponibilidade para início imediato. 

http://www.imaflora.org/


 

Processo de seleção: 
 
Interessados(as) devem enviar o currículo para o endereço: selecao@imaflora.org até o dia 20| 
04| 2022, identificando no assunto: Seleção – Estágio Financeiro, com um vídeo de até 2 
minutos contando: Quem é você e qual seu diferencial para a oportunidade! 

 
*Somente os candidatos selecionados serão contatados pelo IMAFLORA. 

 
“O IMAFLORA incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de 
mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, membros da comunidade 

LGBTQI+, de todas as partes do Brasil e de outros países, jovens e idosos, para citar alguns”. 

 

mailto:selecao@imaflora.org

