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Qual será o seu impacto? 

Todos os seus planos, sonhos e desafios pessoais cabem no futuro que você pode construir 

com a Deloitte. Nós acreditamos no seu poder de impactar e transformar o mundo. 

A Deloitte tem um propósito claro, que define o que somos e para que existimos em 150 

países: making an impact that matters. 

Todos os dias, nossos 312 mil profissionais se desafiam a gerar impactos e fazer o que 

realmente é importante − aos nossos clientes, às nossas pessoas e à sociedade −, a partir 
dos projetos e da ação que cada um é capaz de conduzir.  

No Brasil, nossos 5.500 profissionais são reconhecidos pela integridade, competência e 

habilidade em transformar seus conhecimentos em soluções para os clientes. As operações 

da Deloitte no País cobrem todo o território nacional, a partir de escritórios em São Paulo, 

Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Recife, Salvador e Ribeirão Preto. 

Construa sua história com a Deloitte. 

Características Comportamentais:   

Buscamos profissionais que sejam protagonistas de suas carreiras e tenham vontade de 

transformar a si mesmos para ser fonte de inspiração positiva das transformações a seu 

redor. 

Responsabilidade do Cargo  

 Profissional vai atuar na área de perícia de Recuperação Judicial, trabalhando com 

cálculos judiciais (trabalhistas, notas fiscais, bancos); acompanhamento de 
pagamentos e prestação de contas; elaboração de quadro de credores. 

Experiência Profissional Anterior: 

 Escritório de contabilidade ou área relacionada com elaboração de cálculos trabalhistas 

e bancários. 

 Conhecimentos no pacote Office 
 Excel intermediário 

 



 

Idioma:  

 Inglês – Básico/intermediário 

 

Formação Acadêmica 

Graduação completa ou cursando em Graduação em Ciências Contábeis, Administração, 

Economia, ou áreas correlatas. 

 

Benefícios: 

 Trabalhar em um ambiente colaborativo e com gente com vontade de fazer acontecer. 

Com possibilidade de obter Horário Flexível, Home office, Dress Code - Casual 

Business.  Oportunidade de trabalhar com um time de alta performance, Licença 

Maternidade de 6 meses para mulheres e 20 dias para os pais, Participação nos Lucros 

e Resultados, Ticket refeição / Alimentação, Vale-transporte / Reembolso de KM 

(projetos), Gym Pass, Benefícios Flexíveis, Assistência médica, Seguro de Vida.  

 

 

Informações do recrutador responsável:  

 

- Nome e Sobrenome: Gessica dos Santos 

Soares 

- E-mail e Telefone de Contato:  

gessoares@deloitte.com  / (11) 2166-5219  

- Cargo e Departamento na 

Empresa:  Analista de recursos humanos - 

Talent 
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