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PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
EDITAL 03/2020 

 
Cargo: Analista de Controladoria 
 
Nº de vagas: 01 
 
Descrição sumária: 
 
Ser responsável pelos processos orçamentários da empresa, atuando no nível de projetos. Acompanhar os 
processos financeiros no que se refere a execução dos projetos e na formatação de relatórios financeiros 
gerenciais e prestações de contas. 
 
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:  
 

 Ser responsável pelo apoio às áreas na elaboração dos orçamentos dos projetos; 
 

 Ser responsável pela estrutura de centro de resultados, projetos; 
 

 Apoiar Coordenadoria Administrativo-financeira na estrutura de natureza e despesa; 
 

 Ser responsável pela elaboração, inscrição e acompanhamento e prestação de contas dos projetos 
para leis de incentivos; 

 

 Apoiar a Gerência e Planejamentos e Projetos e a Diretoria de Finanças na elaboração de relatórios 
financeiros e gerenciais; 

 

 Acompanhar todos os processos de compras e contratações verificando se há orçamento disponível 
e conferindo classificação de natureza de despesas e centro de resultado. 

 
Atributos obrigatórios: 
 
Formação: Superior Completo. Desejável pós-graduação na área. 
Conhecimentos necessários: Facilidade de trabalhar com números e gráficos (office e google 
spreadsheet); fórmulas (excel e google spreadsheet), apresentações (power point e google slides), escrita 
(word e google docs). 
Competências técnicas: Informática (pacote Office) e internet, sistema de gestão integrada ERP, MS 
Project (ou similar) 
Horário de Trabalho: 44h semanais. 
 
O Instituto Odeon é um empregador de oportunidades iguais. Todos os candidatos qualificados receberão 
consideração por emprego sem considerar raça, religião, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade, ou status de pessoa qualificada com deficiência. 

 
Os interessados deverão realizar o cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. até o dia 26 de janeiro 
de 2020. 
 
 
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de 
acordo com sua necessidade ou conveniência. 
 
 
Jimmy Keller 
Diretor de Operações e Finanças 


