PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 017 /2017
Cargo: Analista Contábil
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Responsável por orientar e exercer tarefas ligadas a análise controle de contas da organização.
É responsável pelo estudo de todo patrimônio de uma organização orienta e executa atividades
relativas a análises, classificações e conciliações contábeis e financeiras para gerar o processo de
pagamento e recebimento da empresa.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:













Executar rotinas contábeis, como atividades de lançamentos, conciliação e demonstrativos,
consolidar conversões, caderno anual juntamente ao gestor da área.
Analisar e elaborar relatórios com os resultados para gerência, dar apoio ao financeiro.
Realizar fechamento e apuração de impostos diretos e indiretos, emitir os informativos
acessórios (SINTEGRA / SPED / DCTF / DIRF etc.)
Realizar conciliação contábil, lançamentos contábeis, emitir guias de recolhimento e
execução de trabalhos em órgãos públicos, fazer a emissão de nota fiscal eletrônica de
venda, entrega futura, triangulação, importação, exportação, serviços, entre outros.
Atuar com substituição tributária e antecipação tributária, realizar a legislação tributária,
SINTEGRA, SPED fiscal (EFD), lançamentos contábeis, elaboração e análise de balanço e
DRE, efetuar a conciliação e fechamento de balancetes mensais, NFe, livros fiscais,
apurações de impostos, declarações federais e estaduais, SPED fiscal e contribuições.
Verificar a contabilização de folha e encargos trabalhistas.
Analisar os processos de contabilização e registro de operações financeiras
Orientar departamentos envolvidos nos processos de contabilização.
Análise de custos e serviços prestados.
Interpretar todos os dados obtendo o valor econômico da instituição, obter informações
aos dirigentes da empresa que auxiliam na tomada de decisão.

Atributos obrigatórios:

Formação: Superior Completo em Contabilidade com CRC.
Experiência: mínimo de 3 anos na função;
Habilidades e Conhecimentos: Domínio contábil fiscal, rotinas bancárias, domínio da
matemática básica e financeira. Conhecimento em planejamento e contabilidade financeira,
análise de custos e análise de balanços. Conhecimento e experiência em terceiro setor. Ter
conhecimentos de legislação e habilidades em cálculos financeiros e interpretação de
normas. Conhecimento de informática (Pacote Office), Internet e sistema de gestão.

Domínio técnico da função, raciocínio analítico, atenção e Concentração/ Raciocínio lógico,
tomada de decisão e trabalho em equipe.
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Horário de Trabalho: segunda a domingo (44 h semanais), com folga por escala.
Os interessados deverão cadastrar o seu currículo no site www.vagas.com.br/mar, até o dia 27 de
maio de 2017
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua
necessidade ou conveniência.

Jimmy Keller Moreira
Diretor de Operações e Finanças
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