POSIÇÃO: ESTAGIÁRIO(A) ADMINISTRATIVO
TDR Nº 0206/2022.

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
Suporte às atividades de viagens e logística da Conexsus.
Entre as atividades, podemos mencionar:











Inserir os pedidos de compras no sistema Protheus;
Apoio na cotação, reserva e compra de bilhetes aéreos e terrestres;
Apoio na cotação, reserva e compra de hospedagem;
Apoio na locação de veículos;
Apoiar os consultores e colaboradores no check-in, dos voos;
Apoiar os consultores e colaboradores no check-in e check-out nos hotéis;
Apoiar nos eventos montando a logística de deslocamento dos colaboradores e
consultores
Realizar cotações e contratações de espaço para os eventos, locação de equipamentos,
coffee break e refeições, quando necessário;
Apoiar os colaboradores e consultores na prestação de contas e solicitação de
reembolso, referentes as despesas de viagem;
Apoio na Conferir prestação de contas de viagens dos diretores e consultores.

QUALIFICAÇÕES




Escolaridade – Graduando em Administração ou similares;
Disponibilidade para estagiar 30h semanais;
Conhecimento e prática de Excel Intermediário;

DESEJÁVEIS


Conhecimento em sistemas ERP;

REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS
Remuneração: 1.300,00
Benefícios: Vale Transporte; Seguro de Vida
Local: Rio de Janeiro – Flamengo

Candidatura
Interessados(as) e aderentes ao perfil da vaga devem enviar o seu currículo e
proposta

comercial,

bem

como

portfólio,

para

o

email:

estagioviagensunic@outlook.com até 20/07/2022.

As candidaturas serão analisadas pelo time de recrutamento da Conexsus e passarão a
fazer parte do banco de talentos da organização. Serão contatados(as) os(as) candidato(as)
que tiverem currículos aderentes ao perfil da vaga.

Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de
desenvolver o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais. Não
importa cor, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual ou deficiência, se
você se identifica com o nosso propósito, venha construí-lo com a gente.

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 sustentáveis de base comunitária, ampliando sua
contribuição para a geração de renda no campo e conservação de florestas e
biomas naturais.

A Conexsus entende que tais negócios comunitários (NCs) geram benefícios
ambientais, contribuindo para a conservação de ecossistemas dos biomas
brasileiros, em especial das florestas, para a resiliência dos territórios e a
mitigação e adaptação às mudanças do clima. Em termos sociais e
econômicos, os NCs geram renda em áreas rurais e florestais, muitas vezes
como única alternativa ao uso predatório dos recursos naturais. Além disso,

podem fortalecer as comunidades e permitem a manutenção de modos de
vida diferenciados, tais como de populações extrativistas e quilombolas,
povos indígenas e agricultores familiares.

A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três eixos:

● Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
● Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
● Desenvolvimento de diversos instrumentos financeiros adequados à realidade
destas organizações em suas distintas fases de amadurecimento.

Conheça mais sobre a Conexsus e nosso trabalho, em nossa página
institucional: www.conexsus.org

Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da história? Juntese a nós!

