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Av. Barão de Studart, 1980, Mezanino - Aldeota, 

Fortaleza/CE 

+55 (85) 3421.6505 

CEP: 60120-024 

AVISO DE SELEÇÃO Nº 03/2016 

IEL/CE recruta ANALISTA FINANCEIRO para Empresa Cliente do segmento de ADMINISTRAÇÃO DE 

SERVIÇOS, ENERGIAS RENOVÁVEIS, HEATHCARE E CONSTRUÇÕES 

 

Cargo: ANALISTA FINANCEIRO 

Quantidade de vagas: 1 

Valor da remuneração: R$ 1.800,00  

Vale Transporte 

Benefícios: Vale alimentação (R$ 8,00 por dia) 

Carga horária: 44 horas semanais (Regido pela CLT)  

Horário: Comercial  

Descrição sumária: participar de atividades relacionadas à área financeira, organizando, planejando, 

acompanhando e controlando os recursos disponíveis provenientes dos recebimentos, destinando-os 

aos pagamentos, bem como aos investimentos e aplicações realizados pela Organização. Analisar, 

organizar, controlar e acompanhar o sistema de controle de entrada e saída de dinheiro advindos das 

mesmas.  

Descrição detalhada:  

 Administrar receitas, contas a pagar e a receber 

 Elaborar, analisar relatórios gerenciais administrativos e financeiros e apresentar a diretoria 

 Conduzir reuniões e apresentações, quando se fizer necessário  

 Dar suporte a gestão com informações precisas sobre as operações financeiras 

 Elaborar e alimentar planilhas de controle 

 Elaborar e emitir relatórios de análises financeiras e controles de pagamentos e recebimentos 

 Emitir notas fiscais 

 Gerenciar contratos de fornecedores 

 Implementar programas e projetos administrativos e financeiros 

 Organizar recebimentos, cobranças, recebimentos e saídas de dinheiro 

 Realizar a programação dos pagamentos diários e enviar para provisão/autorização de 

pagamento 

 Realizar controles e conferências de documentos e transações administrativas e financeiras 
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 Tratar diretamente com os gestores quanto aos despachos/pagamentos 

 

Competências comportamentais 

 Atenção concentrada 

 Equilíbrio emocional 

 Flexibilidade 

 Foco em resultado 

 Iniciativa 

 Planejamento e Organização 

 Relacionamento interpessoal 

 

Bairro: Centro 

Local: Fortaleza (CE)  

Formação: 

 Nível Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou outra formação 

superior com foco na área financeira 

Conhecimentos/Habilidades obrigatórios:  

 Conhecimento em GESTÃO FINANCEIRA 

 Conhecimentos intermediários em Internet e Outlook; 

 Conhecimentos intermediários em Excel e Word 

 

Experiência Mínima: 06 (seis) meses na Área Financeira 

 

OBSERVAÇÃO: Interessados enviar CURRÍCULO ATUALIZADO para selecao.iel@sfiec.org.br e colocar 

no Assunto: ANALISTA FINANCEIRO até 22/04/2016.  

CURRÍCULOS FORA DO PERFIL NÃO SERÃO ANALISADOS. 

Fortaleza(CE), 20 de abril de 2016 

mailto:selecao.iel@sfiec.org.br

