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São Luís, 23 de janeiro de 2018 
 
Tema: Seleção de Pessoal 
Cargo: Administrador Financeiro 
 
Caros (as),  
 

1. Apresentação: 
 

O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, Pará, Piauí 
e Tocantins emerge como uma organização que representa os interesses sociais, políticos 
e econômicos deste grupo, dando a estas mulheres a possibilidade de serem vistas e 
reconhecidas. Isto possibilita a chance de se desenvolverem, por meio do conhecimento 
e experiência que o trabalho do movimento oferece, bem como a verem o mundo além 
das comunidades. A luta, antes relacionada com o direito à terra e ao babaçu, passou a ser 
uma luta pela qualidade de vida da mulher no campo.  

As ações do MIQCB são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar que integrados 
desenvolvem um portfólio de ações e trabalhos que consolidam o Movimento a cada dia.  

Neste sentido, a coordenação comunica que está realizando uma seleção para contratação 
de pessoal, que fará parte da equipe desse projeto. As atividades do projeto devem ser 
iniciadas ainda no mês de fevereiro de 2018.  

A abertura do Edital se dá a partir de 23 de janeiro de 2018 e encerrará às 18h00min do 
dia 01 de fevereiro de 2018. Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: 
assessoria@miqcb.org.br e miqcb@miqcb.org.br, indicando no campo assunto Seleção 
Administrativo Financeiro, ou entregar diretamente no endereço Rua 10, Quadra 14, 
Casa 35 – Bairro Bequimão, São Luís (MA), CEP: 65.061-600. 

A Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – AMIQCB 
não se responsabiliza por possíveis extravios das mensagens eletrônicas e correios. 
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2. Descrição do Cargo  

Cargo 

Coordenador Administrativo Financeiro  

Competências para o cargo 

 
Conhecimento administrativo, financeiro e contábil para prestar serviço técnico 
especializado com o objetivo de coordenar a área administrativa financeira e os 

processos de contabilidade e controladoria da organização. 
 

Qualificações: Cursos, certificações e conhecimentos. 

 Superior completa e/ou Pós-Graduação na área de Contabilidade, 

Administração, Finanças, Economia ou afins; 

 Registro no respectivo Conselho de Classe; 

 Pacote MS Office - conhecimento avançado em Excel; 

 Conhecimento de sistema contábil informatizados.(sistema integrado) 

Habilidades para o cargo 

 Visão sistêmica e analítica/crítica; 

 Conhecimento em liderança de equipes, controle orçamentaria, e planejamento; 

 Discrição e sigilo profissional; 

 Pro-atividade, comprometimento, dinamismo, planejamento e organização; 

 Capacidade de diálogo e negociação e bom relacionamento interpessoal; 

 Capacidade para análises de riscos nas operações financeiras; 

 Forte compromisso com a missão, visão e valores da organização. 

 Desejável que tenha experiência em gestão financeira de projetos financiados 

pela União Europeia. 
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Responsabilidade 

         
       Gerir administrativamente e financeiramente os projetos executados pelo MIQCB, 
de acordo com as orientações da Coordenação do MIQCB. 
       Desempenhar o gerenciamento de contas a pagar e receber, rotinas financeiras, 
auditoria interna, controle e projeções do fluxo de caixa, bem como as atividades 
financeiras das organizações parcerias, projetos institucionais e receita captação brasil. 

Experiência  
05 anos de prática comprovada desempenha atividade afim  

Descrição das atividades para o cargo 
 

 Monitorar os instrumentos de planejamento, gestão e avaliação para 

acompanhamento das políticas estabelecidas pela Organização,; 

 Coordenar o desenvolvimento dos relatórios e apresentações mensais dos 

resultados contábeis e operacionais contendo informações financeiras e 

gerenciais; 

 Coordenar as atividades financeiras, visando assegurar que todos os relatórios,  

registros contábeis e financeiros sejam feitos de acordo com os princípios e 

normas da legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e 

procedimentos da  organização; 

 Monitorar  as atividades financeiras, contábeis, fiscais de controladoria e dos 

projetos, bem como, assegurar o desempenho e monitoramento administrativo 

e financeiro aplicando os procedimentos dos controles internos. 

 Acompanhamento de rotinas contábeis, fiscais e previdenciárias;  

  Manter relacionamento com os bancos e execução das operações financeiras, 

incluindo câmbio. 

 Ter disponibilidade para viajar quando necessário. 

 

 

 

 


