
 

 
 
 
 

Edital -  COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) E FINANCEIRO(A) 
De jornada completa (40 horas semanais) 

 

A Fundação Heinrich Böll da Alemanha seleciona Coordenador/a Administrativo/a e 
Financeiro/a para o seu escritório no Brasil (Rio de Janeiro), com início em setembro ou 
outubro 2021: 
 
Perfil 

 Formação superior em Ciências Contábeis. 

 Experiência mínima de 5 anos exercendo o cargo. 

 Capacidade de gestão, coordenação e negociação. 

 Conhecimento de  
o legislação relativa ao terceiro setor (entidades sem finalidade de lucro). 
o legislação tributária, fiscal, previdenciária e trabalhista. 
o sistemas operacionais e aplicativos utilizados nas áreas contábil, financeira e trabalhista. 
o prestação de contas, demonstrações contábeis e conversões contábeis e financeiras.  

 Noções de auditoria financeira. 

 Habilidade para contato com parceiros internos, externos e órgãos governamentais.  

 Fluência em Inglês ou espanhol. 

 Habilidade de trabalho em equipe. 

 Abertura à diversidade e sensibilidade a questões de gênero. 
 
 
A/o profissional será responsável por: 
Coordenar a parte administrativa-financeira do escritório Rio de Janeiro da Fundação Heinrich Böll, o 
que significa entre outros: 

 Manter contato com as funções relativas da sede da Fundação em Berlim, com cumprimento 
dos alinhamentos institucionais. 

 Contato administrativo com as instituições parceiras 

 Coordenar o planejamento financeiro anual 

 Administração do departamento pessoal 
 
 
Capacidades e habilidades  

 Capacidade de análise e síntese  
 Iniciativa e criatividade  
 Flexibilidade e disponibilidade pelo desenvolvimento das suas funções  
 Sensibilidade social e de gênero  
 Capacidade para trabalhar em equipe e num contexto multicultural  

 
 

  



Características do Cargo 
 Contrato -CLT 
 Benefícios: Assistência Médica 
 Salário compatível  
 Local: Rio de Janeiro 

 
 

Enviar currículo até o dia 16 de agosto, 2021 para selecao1@br.boell.org , com carta de apresentação 
que explicite a relevância de sua candidatura ao cargo.  
 
O processo de seleção contará com análise de currículo e entrevista em português e inglês ou espanhol. 
 

 
 
 
 
 
 
 


