TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE ANALISTA FINANCEIRO DE PROJETOS

Sobre a CONEXSUS
O Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para
ativar o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais para aumentar a renda dos pequenos
produtores e fortalecer a conservação dos ecossistemas naturais.
Mobilizamos uma rede de parcerias e aplicamos metodologias e instrumentos financeiros inovadores
que fomentam a conexão entre associações, cooperativas e pequenas e médias empresas com
mercados. Nossa rede articula ações estratégicas que focam em soluções para os principais gargalos
dos negócios comunitários rurais e florestais.
Descrição da Posição
Contratação de pessoa física para desempenhar as funções de Analista Financeiro, com ênfase em
controle financeiro de Projetos da Conexsus.
Missão do Cargo
O (A) Analista Financeiro será responsável pelo controle financeiro de projetos, realizando a análise
de operações financeiras, prestação de contas, de acordo com as normas dos doadores, de cada
projeto em particular.
Principais Responsabilidades

●

Realizar o controle financeiro de projetos, tesouraria e contabilidade nas atividades

físico-financeiras dos projetos;

●
●
●

Realizar conciliação bancária de projetos;
Realizar a conferência das prestações de contas dos projetos;
Elaborar relatórios de acompanhamento/controle financeiro, prestações de contas,

saldos de projetos e relatórios de controle interno;

●

Registrar, organizar e arquivar os documentos referentes as prestações de contas e das

demais relatorias financeiras para os doadores
Valores e Perfil do profissional.
O profissional a ser contratado deverá ter um conjunto de qualificações e um perfil pessoal definido
abaixo:

●

Escolaridade – Graduado nas áreas Ciências Contábeis, Administração, Economia, similares

ou na área de Ciências Exatas;

●

Experiência em trabalhar com organizações da sociedade civil;

●

Experiência mínima de 3 anos como profissional na área financeira;

●

Experiência em gestão administrativa-financeira em projetos com doadores internacionais;

●

Confecção e análise de relatórios financeiros;

Vivência nas rotinas de controle e monitoramento de: contas a pagar e receber, controle de
fluxo de caixa, conciliação bancária e controle de orçamento;

●
●

Conhecimento intermediário de Excel e visualização de dados, relatórios e gráficos.

●

Ter comunicação clara (oral e escrita), saber trabalhar em equipe, ser orientado à resultados,

ter capacidade de planejamento, ser organizado;

●

Inglês avançado (leitura e escrita);

●

Adesão a Missão, valores e princípios da Conexsus.

Desejáveis:

●

Conhecimento no sistema ERP, como Protheus da TOTVS;

●

Capacidade de entrega das atividades relativas à sua função, dentro prazo, de forma

consistente, bem fundamentadas e bem estruturadas;

●

Capacidade de conhecer as demandas da área, reconhecer as prioridades da organização e

saber se planejar para atende-las dentro dos prazos;

●

Ter facilidade de aprender e ter compromisso com o desenvolvimento, demonstrando

capacidade de atualização voluntária dos seus conhecimentos técnicos da sua área de atuação;

●

Demonstrar disponibilidade para atendimento às demandas e necessidades das outras

áreas, em conformidade com a gestão da sua área;

●

Demonstrar empatia, sabe se relacionar em equipe, visão objetiva, participação ativa, troca

de ideias e ajuda aos demais membros da sua equipe.

Candidatura
Interessados e aderentes ao perfil da vaga enviar seu CV com pretensão salarial para:
financeirounicrh@outlook.com até 14/05/2021.
Remuneração e Benefícios
Contratação CLT: A combinar
Benefícios: Convênio Saúde e Dental, Vale Alimentação.
Carga horária: 40 horas semanais Horário de trabalho: 9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, com
1 hora de descanso
Modalidade Teletrabalho

A Conexsus acredita que a diversidade é essencial para que possamos continuar promovendo
conexões em prol da ativação do ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais e, por isso,
está comprometida em criar um ambiente diversificado e se orgulha de ser uma empregadora de
oportunidades iguais.

