Empresa:
CNPJ/MF Nº:25.093.283/0001-94
AGF - Contabilidade EIRELI
R General Câmara, Nº 236 / 5ºAndar – Centro Histórico – CEP: 90.010-230,
E-mail de contato: vagaoperadordemicro@gmail.com
Telefone / WhatsApp de contato: (51)991356729

Estágio: Analista Administrativo / Financeiro.
Atribuições:
Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho
dos aplicativos, no cadastro de clientes, imputar de entrada e saída de dados, arquivos
e conteúdo, recursos de armazenamento de informações, registros de erros, consumo
da unidade, navegação e consulta na Web (sites) observando recursos disponíveis dos
aplicativos, assegurando o funcionamento do hardware e do software; garantem a
segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em
local prescrito, verificando acesso lógico de usuário. atendem clientes e usuários,
orientando-os na utilização (navegação) de software.
Fazer recepção de documentos e itens eletrônicos, conferência, organizar, inserir
informações, atualizar planilhas de controle (conhecimento básico do Excel), geração
de relatórios com crítica e análise diferenças e/ou inconsistências e providenciando
soluções corretivas ou as suas contestações (apontamentos) visando alcançar os
objetivos do trabalho dentro dos cronogramas preestabelecidos.

Resultados e Análise das Atribuição:
Conciliação de Cartões de Crédito, Débito e Vouchers;
Aferir os Resultados de Despesas Contábeis oriundas das vendas de cartões;
Analise Financeira de Custos com base nos resultados aferidos da conciliação de
cartões;
Analise da Melhor Condição financeiras ativa e atual, apurada na conciliação de cartões;
Identificar e Nominar as diferenças, inconsistências e/ou divergências na conciliação de
cartões

Formação e Experiência
Curso Superior em Andamento nas áreas Administração, Contábeis, Economia ou
Engenharia.

Ter conhecimento básico de Excel, conhecimento em Sistemas Operacionais e
navegação Web
Adaptado a atividades rotineiras, ser organizado, com capacidade de concentração e
atenção a detalhes, ser comprometido e responsável com suas entregas, demonstrar
solicitude, agilidade, boa comunicação verbal e escrita.
Valor do estágio, R$ 900,00, por 6 horas, variável conforme a carga horária / resultado

