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ANÚNCIO 
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE FINANCEIRO 

 
Vaga: Assistente Financeiro 
Resumo:  

Criola é uma organização de mulheres negras, cuja missão é a de atuar para a erradicação 
do racismo patriarcal cisheteronormativo, contribuindo com a instrumentalização de mulheres 
negras - jovens e adultas, cis e trans e com a ação política - para a garantia dos direitos, da 
democracia, da justiça e pelo Bem Viver. 

Na oportunidade, Criola oferece vaga de trabalho para Assistente Financeiro. A posição irá 
prestar apoio as atividades Contábeis-Financeiras de Criola. A vaga é destinada a profissionais de 
Técnico em Contabilidade ou graduando de Administração, Contabilidade ou áreas afins a partir do 
2º período. 

O regime de contratação CLT, por prazo determinado, será do período de 04/06/21 até 
04/12/2021. A Remuneração Bruta Mensal será de R$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) e vale 
transporte. 

As atividades previstas são aquelas relacionadas ao Controle do Contas a Receber; Controle 
do Contas a Pagar e Programação de Pagamentos; Conciliação dos extratos financeiros; Auxiliar na 
elaboração de relatórios gerenciais; Acompanhamento dos controles internos da Organização. 

 
Qualificação: 

• Técnico em Contabilidade ou graduando de Administração, Contabilidade ou áreas afins a 
partir do 2º período). 

• Sólidos conhecimentos em pacote office, Excel será testado. 
• Conhecimento / experiência necessária: 

o Matemática Financeira. 
o Rotinas de Tesouraria, Contas a Pagar e Receber. 
o Sistema Integrado de Gestão  

• Habilidades: Raciocínio Lógico, analítico, organização, pontualidade, dinamismo, 
relacionamento interpessoal, comportamento empático, boa comunicação. 

• Diferencial: ter conhecimentos de Inglês (básico), não eliminatório. 
 
Como se candidatar: 
As pessoas interessadas deverão enviar CV, breve apresentação e links para textos publicados ao e-
mail selecao@criola.org.br até 24/05/2021, 23:59 (horário de Brasília), com o seguinte assunto: Seleção 
Assistente Financeiro. 
 
Seleção 
De 25 a 27/05/2021 – Análise de Candidaturas 
De 28 e 01/06/2021– Entrevistas 
Até 02/06/2021 – Divulgação do Resultado 
04/06/2021 – Inicio da Contratação 
 
ENCORAJAMOS A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES E HOMENS NEGRES TRANS NO PROCESSO SELETIVO 
NESSA OPORTUNIDADE. 


