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Gerente Financeiro
Descrição de Cargo
Gerente Financeiro
Local de Trabalho – Boa Vista
Período – 44h semanais (sendo 4h trabalhadas aos sábados)
Formação superior em: Ciências contábeis, Economia, Administração e áreas afins.
É desejável conhecimento da língua inglesa e experiência em projeto de teor social e/ou humanitários de
emergência, gestão e monitoramento operacional.
O Gerente Financeiro reporta à Direção Regional, e Gestão Geral da Sede em Minas Gerais, coordenando
as atividades financeiras relativas à Parceria de Implementação.
Escopo Abrangente:
 Aderir às diretrizes da FFHI e dos Parceiros e auxiliar na supervisão dos procedimentos de gestão
financeira;
 Preparar, manter e prestar contas, dos relatórios financeiros mensais e os solicitados pela Parceria de
Implementação, assim como documentos suporte;
 Coordenar o processo de revisão, resultados e monitoramento orçamentário da Parceria de
Implementação;
 Coordenar e controlar os processos relacionados com a área financeira em conformidade com os
manuais internos;
 Elaborar, revisar e apresentar indicadores de acompanhamento da execução orçamentária
periodicamente;
 Apoiar as inspeções de auditoria interna e externa;
 Apoiar à Direção Regional e Gestão Geral nos assuntos administrativos/financeiros locais.
Escopo Detalhado:
 Acompanhar e revisar o processo global de compras;
 Elaborar a execução global orçamentária;
 Aprovação orçamentária de gastos mediante acompanhamento com orçamento geral;
 Autorização de compras;
 Supervisionar os pagamentos e as conciliações bancárias;
 Supervisionar os documentos contábeis e envio à contabilidade;
 Apoiar os Gestores no controle de despesas, em conformidade com os patamares orçamentários
estabelecidos no acordo de Parceria;
 Preparação e revisão final da conciliação bancária;
 Acompanhamento e avaliação periódicos da execução orçamentária conforme plano de desembolso
e cronograma estipulados pela Parceria;
 Dentre outras atividades correlatas.
Readequações relativas ao escopo detalhado e atividades respectivas podem ocorrer, entretanto as
readequações sempre dentro do escopo financeiro.
Enviar CV para rh.roraima@fraterinternacional.org
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