PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 001/2016
Cargo: Assessor de Controladoria
Nº de vagas: 1
Descrição sumária:
Ser responsável pelos processos orçamentários da empresa, atuando no nível de projetos.
Acompanhar os processos financeiros no que se refere a execução dos projetos e na formatação de
relatórios financeiros gerenciais..
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:


•
Ser responsável pelo apoio às áreas na elaboração dos orçamentos dos projetos;
•
Ser responsável pela estrutura de centro de resultados;
•
Apoiar Coordenadoria Adm. Financeira na estrutura de natureza e despesa;
•
Ser responsável pela elaboração, acompanhamento e prestação de contas dos
projetos para leis de incentivo tendo como o suporte da assessoria para projetos culturais;
•
Apoiar a diretoria financeira na elaboração de relatórios financeiros e gerenciais;
•
Acompanhar todos os processos de compras e contratações verificando se há
orçamento disponível e conferindo classificação de natureza de despesas e centro de
resultado.
Atributos obrigatórios:
Formação: Ensino Superior Completo;
Experiência: 2 anos com gestão de projetos de leis de incentivo
Habilidades e Conhecimentos: Inglês intermediário, Facilidade de trabalhar com números e
gráficos (office e google spreadsheet); fórmulas (excel e google spreadsheet), apresentações
(power point e google slides), escrita (word e google docs); organização, proatividade,
compromisso, bom relacionamento interpessoal.
Horário de Trabalho: segunda a domingo (44 h semanais), com folga por escala.
Os interessados deverão enviar o currículo em anexo para rh@museudeartedorio.org.br e colocar
no assunto 001 Assessor de Controladoria até o dia 29 de janeiro de 2016.
Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última remuneração.

*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua
necessidade ou conveniência.

Tiago Cacique
Diretor Administrativo-Financeiro
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