
SELEÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE

 ADMINISTRATIVO/A FINANCEIRO/A DA

 GESTOS - SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GÊNERO

1. REQUISITOS BÁSICOS:

1.1 Formação acadêmica ou Curso Técnico em Administração, Contabilidade ou 

áreas afins (ou cursando);

1.2 Pelo menos um ano de experiência de trabalho e conhecimento em:

a. Elaboração de orçamento para projetos;

b. Gestão financeira de projetos;

c. Domínio das ferramentas do pacote Office, em especial Excel;

d. Encorajamos a participação de mulheres, pessoas negras e população 

LGBTTI no processo seletivo;

e. Ser uma pessoa dinâmica, proativa, com foco no trabalho e organizada;

f. Compromisso com a equipe e com instituição

g. Desejável: familiaridade com as regras das agências de cooperação 

internacional.

h. Desejável: nível médio/alto de conhecimento da língua inglesa

1.3 É essencial que a pessoa que se candidatar tenha:

a. Espírito de cooperação e trabalho em equipe;

b. Saber lidar com o público diverso atendido pela Gestos, sem qualquer 

tipo de discriminação, incluindo por sexo, orientação sexual, identidade de gênero,

raça e etnia, crença, classe social e econômica.
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* A ausência destes requisitos resultará em eliminação da candidatura

2. CARACTERÍSTICAS DO CARGO

2.1 Carga horária semanal de 40h em regime CLT, na sede da instituição;

2.2 Este cargo compõe o Setor de Desenvolvimento Organizacional, com 

forte integração junto a área administrativa financeira.

2.3 Local de trabalho: Recife/PE.

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO:

3.1 As candidaturas devem ser feitas através do envio de currículo e de carta de 

intenção com pretensão salarial (com no máximo 20 linhas) até o dia 22 de 

março de 2019 para o e-mail gestos@gestospe.org.br, indicando no campo 

assunto “Seleção Assistente Administrativo/a Financeiro/a”.

3.2 Os currículos devem conter a indicação de duas referências, que poderão ser 

contatadas pela Equipe de Seleção, caso necessário.

3.3 As pessoas selecionadas para a fase de entrevistas serão contatadas por e-

mail até o dia 26/03/19.

3.4 As entrevistas acontecerão no período de 27 a 29/03/19.

* Apenas as pessoas selecionadas para a fase de entrevistas serão contatadas por e-mail.
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