
O dia a dia 

A Área de Finanças é responsável pelo dia a dia da operação no Brasil. Responsável por 
pagamentos/recebimentos/controles/administrativo/report e suporte ao time de outras áreas da 
empresa. Como nosso escritório ainda é novo no Brasil, a área está em formação e tem muito espaço para 
receber contribuições de todo o time. 
Quem vai curtir 

� Quem quer ver as coisas acontecendo e sentir o resultado rápido das suas atividades. 

� Quem quer sentir como é ter a responsabilidade por uma área e atividades, tendo contato com 
contabilidade externa. 

� Quem quer conhecer o processo do dia a dia das atividades contábeis/fiscais e facilites da 
empresa no Brasil. 

� Vai se dar bem quem tem iniciativa e proatividade, que é organizado, com bom relacionamento 
interpessoal e com potencial de habilidade analítica. 

 
Cursando: Ciências Contábeis. A partir do 5º semestre, carga diária de 6h.  
Diferenciais: Experiencia ERP Protheus Totvs, experiencia em escritório contábil. 
Faz parte 

O estagiário(a) fará o desenvolvimento das atividades relacionadas a Contabil/Fiscal/Facilities como:  
 

� Follow up/Conferencia das entradas de NF no ERP TOTVS e realização baixas. 

� Contas a Receber e a Pagar (Tesouraria) 

� Inclusão de Títulos no Banco 

� Acompanhamento das Conciliações contábeis e book de conciliação. 

� Comparativo Contabil Totvs x Report 

� Acompanhamento/Follow up Fornecedores e Impostos (pagtos/competência/baixas/provisões) 

� Focal Point Facilites do escritório e compras insumos. 

� Suporte em atividades administrativas  

Por que vale a pena 

A Sunstar foi fundada no Japão e é respeitada mundialmente pela fabricação e distribuição de produtos 
de saúde bucal da mais alta qualidade. Hoje presente em 90 países, está com crescimento acelerado no 
Brasil, onde a operação foi iniciada em 2014. Você fará parte de um time unido, trabalhando num clima 
de startup: focado em resultados, descontraído e com grande energia para liderar o crescimento da 
empresa no país. 
 
Salário/Bolsa Auxílio 

Bolsa auxílio: R$2.100,00 e seguro de vida. 
 

Habilidades 

Pacote Office 
Excel  
Idiomas 
Inglês 
 

Contato: Enviar CV por email: douglas.savi@br.sunstar.com 


