
 

Analista Administrativo Financeiro PL  
  

Quer trabalhar em um lugar com proposito? Um lugar onde você é respeitado? Um lugar que 
trabalha com foco em inovação? Que também tem proposito e esse é democratizar tecnologias 
inovadoras para as atividades do dia-a-dia. Quer realmente mexer com soluções da NASA? Bem seu 
lugar é aqui na Ai4.  

Somos uma empresa que estamos buscando revolucionar a forma como se trata essas novas 
tecnologias e o mercado, quer fazer parte do novo Google, Microsoft, AWS e outros, vem para cá.  

Somos uma empresa SA, onde valorizamos muito nossa equipe, sempre os qualificando, fornecendo 
condições para o melhor bem-estar dentro da Ai4 e equipamentos de ponta. 

 

Missão do Cargo (missão dada, missão cumprida):   

  Analisar resultados e controles administrativos, visando manter o constante monitoramento 
sobre as diversas atividades administrativas e viabilizar a tomada de decisão por parte da 
administração.  

Objetivos:  

• Atendimento as demandas internas;  

• Realização de processos administrativos;  

• Análise e elaboração de relatórios de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa;  

• Realização conciliação bancária;  

• Realizar contato com fornecedores e controle de processos;  

• Apoio na gestão de contratos. 

• Realizar o controle financeiro e tesouraria;  

• Realizar controle de custos financeiros, cálculo e acompanhamento de contratos.  

  

Requisitos técnicos:   

• Desejável Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas 

correlatas;  

• Pacote Office;  

• Experiência em rotinas de contas a pagar / receber;  

• Boa redação de textos;  



 

• Imprescindível experiência anterior na área (para nível Pleno);  

• Disponibilidade para residir SP. 

Requisitos técnicos diferenciais:   

• Excel avançado.  

• Desejável Pós-Graduação em áreas correlatas.  

• Desejável Inglês fluente.  

Requisitos comportamentais:  

• Capacidade de solução de problemas, raciocínio lógico e agilidade.  

• Iniciativa para melhorias de processos.  

• Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal.  

• Capacidade de buscar o conhecimento para as diversas situações que possam surgir, através 

de estudos de caso, pesquisa na internet, material fornecido pela Ai4 e ou literatura sobre o 

tema. 

Envie seu CV para – rh@ai4.com.br. 
 
No assunto do e-mail colocar o cargo pretendido. 
 
Informações da vaga: 
 
Regime – CLT 
TR/TA 
VT (não descontamos) ou vaga de garagem 
Plano de saúde 
PLR 
Trabalho de segunda a sexta. 
Horário a definir com o candidato. 
Possibilidade de viagens, podem ocorrer no Brasil e exterior. 

mailto:rh@ai4.com.br

