PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 07/2022
Cargo: Assistente Financeiro
Nº de vagas: 01
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de
Vida.
Horário de Trabalho: 40h semanais
Regime de Contratação: CLT
Local de Trabalho: São Paulo
Descrição sumária:
Responsável por auxiliar nas rotinas financeiras e administrativas do Museu da Diversidade Sexual.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
• Auxilia em toda a rotina financeira e administrativa do museu;
• Realiza todos os processos de contas a pagar em conjunto da coordenação da área;
• Auxilia na construção e/ou atualização de planilhas e relatórios que envolvam o departamento
financeiro;
• Realiza a conciliação de contas e elabora os fluxos de caixa via sistema da instituição;
• Atende às rotinas referentes aos pagamentos de salário da folha, encargos e demais rotinas que
envolvam a área de recursos humanos;
• Acompanha os processos de compras e contratos, garantindo o cumprimento das políticas da
instituição;
• Colabora com o desenvolvimento e/ou atualização de políticas da instituição relacionadas aos
processos administrativos e financeiros;
• Acompanha toda a prestação de contas da instituição, bem como a atualização dos portais de
transparência do MDS/Instituto Odeon;
• Auxilia no acompanhamento e elaboração de relatórios referentes às entradas de valores do
repasse e patrocinadores/demais captações de recursos;
• Auxilia no controle de patrimônio do museu;
• Apoia as demais áreas do Museu; entre outras atividades relacionadas.
Atributos obrigatórios:
Formação: Desejável Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas
correlatas.
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimento em processos financeiros. Desejável atuação em
museus e equipamentos culturais. Boa Comunicação oral e escrita. Organização. Domínio do Pacote
Office. Desejável afinidade e interesse com a temática LGBTQIA+.
Interessades deverão preencher o formulário através do link: https://forms.gle/dLrWKpAnAoch934g9
até o dia 16 de fevereiro de 2022.

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIA+ e negras.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de
acordo com sua necessidade ou conveniência.

Marisa Bueno
Diretora de Equipamento

