TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR FINANCEIRO

Sobre a CONEXSUS
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da sociedade civil de interesse
público (OSCIP) que tem como missão ativar o ecossistema de negócios comunitários de impacto
socioambiental (NCIS), ampliando sua contribuição para a geração de renda no campo e
conservação de florestas e biomas naturais. Estes negócios são cooperativas e associações
produtivas que atuam nas cadeias da alimentação saudável e sustentável, agroflorestal, da socio
biodiversidade e do extrativismo, da pesca artesanal sustentável e do manejo florestal
comunitário. Entendemos que estas organizações geram benefícios ambientais, contribuindo
para a conservação de florestas e biomas, a resiliência dos territórios e a mitigação e adaptação
às mudanças do clima. A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três pilares:
I. Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
II. Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
III. Desenvolvimento de diversos instrumentos financeiros adequados à realidade destas
organizações em suas distintas fases de amadurecimento.

Descrição da Posição
O profissional, será responsável por coordenar a área financeira/orçamentária, contribuindo aos

seguintes objetivos, demandas e prioridades:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordenar processos financeiros envolvendo contas a pagar, receber e operações de
tesouraria, garantindo o cumprimento de procedimentos, prazos e metas;
Acompanhar e preparar previsões de caixa, visando detectar as necessidades de captação de
recursos ou aplicações;
Coordenar as atividades de planejamento e orçamento financeiro e participar da definição de
normas e procedimentos financeiros internos;
Acompanhar, orçar e projetar as despesas Institucionais e de Projetos Estratégicos;
Elaborar relatórios financeiros mensais para subsidiar decisões estratégicas da Diretoria;
Responder pelos resultados financeiros da área, definindo, revisando e implantando
processos e procedimentos que visem a melhoria continua e o alcance de metas;
Organizar e criar dashboards de informações financeiras;
Desenvolver e acompanhar KPIs financeiros para a área.

Valores e Perfil do profissional.
Os profissionais devem possuir diploma universitário (bacharelado ou equivalente), experiência
mínima de 5 anos em posição de Controller, Coordenação área financeira, Controladoria, desejável:

●

Superior em ciências contábeis, economia, administração, engenharia ou afins;

●
●
●
●
●
●
●

Pós / MBA nas áreas de finanças, gestão ou afins;
Vasta experiência com sistemas de mercado, Desejável: TOTVS Protheus
Domínio e gestão nas rotinas das áreas contábil, financeira, auditoria ou afins;
Experiência com desenvolvimento e acompanhamento de planejamento orçamentário
Vivência com acompanhamento financeiro de projetos
Desejável fluência na língua inglesa
Desejável conhecimento em Power BI;

Diversidade e Inclusão
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.

Candidatura
Interessados e aderentes ao perfil da vaga enviar seu CV com pretensão salarial para
gestaounic@outlook.com até 13/11/2021.
Remuneração e Benefícios
Contratação CLT: A combinar
Carga horária: 40 horas semanais Horário de trabalho: 9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira,
com 1 hora de descanso
Local: Rio de Janeiro

