
 

Critérios de seleção de vaga para Missão Roraima Humanitária 

 

Gerente Administrativo-Financeiro 

Atribuições: 

 Gerenciar a equipe, orientando como realizar todos os procedimentos da área 

financeira, administrativa e contábil, garantindo que todas as ações sejam executadas 

conforme requerido. 

 Cuidar para que todos os procedimentos financeiros sejam realizados de acordo com as 

exigências das auditorias externas. 

 Apresentar relatórios, de forma que os dados cheguem de forma clara e consistente 

para tomada de decisões e obedecendo aos padrões requeridos pelas instituições 

financiadoras. 

 Cumprir com todos os prazos determinados. 

 Realizar as atividades de sua competência previstas no Manual de Controles Internos da 

FFHI. 

Requisitos: 

 Ter formação em Ciências Contábeis, Administração ou Economia. 

 Experiência de trabalho anterior na área 

 

Especialista em Proteção de Direitos da Criança 

Atribuições: 

 Coordenar as atividades de monitoramento de garantia de direitos junto à equipe de 

psicólogos e assistentes sociais; 

 Coordenar as orientações e capacitações junto à equipe de monitores venezuelanos que 

estarão desenvolvendo atividades com as crianças e adolescentes dos abrigos, dentro dos 

Espaços Amigo das Crianças; 

 Encaminhar para a rede de proteção do estado de Roraima e municípios de Boa Vista e 

Pacaraima casos mais vulneráveis ou de violação de direitos, garantindo uma boa 

comunicação entre os órgãos e instituições responsáveis e os abrigados; 

 Organizar relatório mensal com atividades realizadas, desafios e dificuldades ao longo do 

mês, planos e perspectivas para o período seguinte, etc. 

Requisitos: 

 Ter formação em Ciências Sociais, Sociologia, Psicologia, Direito, Relações Internacionais 

e áreas afins. 

 Experiência de trabalho anterior na área. 



Assistente de Recursos Humanos 

Atribuições: 

 Planejar e gerenciar as atividades da área de recursos humanos; 

 Realizar processo de recrutamento e seleção de pessoal, triagem de currículos; 

 Apoiar a implementação de programas de treinamento e desenvolvimento gerencial 

e operacional; 

 Analisar relatórios da evolução do quadro e custos de pessoal, bem como de 

rotatividade de pessoal e outras ocorrências relevantes; 

 Acompanhar a legislação trabalhista; 

 Redigir contratos de prestação de serviço ou de pessoal; 

 Controle de banco de horas; 

 Acompanhar os pagamentos mensais de cada um dos contratados e ajuda de custo 

dos voluntários; 

 Manter arquivamento apropriado de todos os documentos de cada um dos 

contratados (arquivo físico – pasta funcional e arquivo digital); 

 Emissão de relatórios de folha de pagamento e pessoal. 

Requisitos: 

 Formação na área de ciências humanas; 

 Experiência em atividades administrativas. 

 

Os currículos devem ser enviados até o dia 15/09 para o email 

contato.missaororaima@fraterinternacional.org 
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