
 

Estágio na área Financeira 
 

O Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul, busca estagiário(a) 
que queira ser parte de um time que muda histórias! 

 

Início do estágio: 

Buscamos agora e Você começa em Jan/2020 

 

Local da vaga:  

Rua Olympia Semeraro, 675 - Jd Santa Emília -  

altura do Km 12,5 da Via Anchieta - Unidade São Paulo 

 

O programa:  

Aqui você vai encontrar um ambiente de trabalho descontraído e inspirador! O            
período de estágio será acompanhado diretamente pela gestora da área de           
finanças, visando o desenvolvimento de suas competências alinhadas à missão do           
Consulado da Mulher.  

 

Requisitos: 

• 3º ano ou  4º ano de graduação em: Administração, Economia ou Ciências 
Contábeis 

• Inglês intermediário 

• Excel avançado - Google Drive 

• Essencial que possua domínio da matemática básica e ferramentas de informática. 
 

Nossos benefícios: 

Bolsa auxílio compatível com mercado 

Assistência médica e odontológica 

Vale-refeição e vale-transporte 

Convênio Sesc e  Seguro de vida 

Academia, restaurante  e estacionamento no local 

Descontos em produtos Consul / Brastemp / KitchenAid 

 



 

 

Sobre as atividades  

 

•  Suporte para as áreas de finanças, tesouraria, contábil e fiscal; 

• Participação das rotinas do planejamento financeiro, contas a pagar via internet            
banking, doações, conciliações bancária, atividades de tesouraria (caixinhas        
internos), alimentar planilha de custos com viagens (orientar equipe com          
solicitações de viagem), controle das faturas de correio e motoboy. Inputs de            
pagamento via SAP; 

• Realização de lançamentos e baixa das contas (com rateio) no sistema interno da              
empresa, preencher planilhas, escanear contas e documentos, enviar fechamento         
contábil para empresa terceira que realiza a contabilidade, auxiliar na conferência           
das composições contábeis e ativos; 

• Envios de NF para análise de retenções e consultas, e acompanhar emissão das              
guias de impostos; 

• Participação do atendimento aos auditores externos ref. as demonstrações          
financeiras, emitir recibos, organizar arquivos, entre outras atividades definidas pelo          
seu gestor. 

 

Inscrições até 7 de Novembro 2019 

 

Não vai perder a chance de ser parte do nosso time, vai? A gente espera o seu CV 
no email heitor@consuladodamulher.org.br 

 

Conhece algum estudante com este perfil? Indique pra ele! 

 

#VemSerConsulado 
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