
 

 

A Micro Focus é uma empresa britânica de software fundada em 1976, está entre as 10 maiores do 
mundo no ramo e atua em 43 países através de mais de 40 mil clientes e 14 mil colaboradores. 
 
Oportunidade: Estágio em departamento financeiro (1 vaga) 
 
Empresa: Micro Focus  
Site: www.microfocus.com  
Bolsa auxílio: R$1802,60 
Benefícios: Vale Refeição, vale transporte, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, 13º 
Bolsa auxílio no final do ano e flexibilidade de horário. 
Curso: Ciências contábeis, Administração ou Economia. 
Requisitos: Inglês avançado e excel intermediário. 
Horário de estágio: das 10:00 às 17:00 com uma hora de almoço (o horário pode ser negociado). 

Descrição sumária das atividades a serem desenvolvidas: 

1. Emissão de notas fiscais de serviços e boletos; 
2. Atualização de planilhas de controle interno de faturamento; 
3. Cadastro de novos clientes; 
4. Conferência de reembolsos; 
5. Apoio em atividades diversas do departamento financeiro. 

Descrição detalhada: 

1. Entra em contato com time global de invoicing para liberação de faturas, cria faturas no 
sistemas TOTVS através de informações previamente registradas no sistema NETSUITE, cria 
boletos no TOTVS e sistema bancário e envia para clientes, eventualmente efetua 
cancelamento, substituição de notas e carta de correção visando atender a inconsistências 
apontadas por clientes; 

2. Atualiza a planilha de controle com informações cadastradas no sistema TOTVS conforme 
demanda de faturas recebidas visando maior organização e agilidade no levantamento de 
informações quando necessário; 

3. Cadastra empresa em portal de novos clientes, analisa requisitos cadastrais de novos contratos 
e providencia informações referente a impostos, certidões, políticas e regras internas da 
organização; 

4. Valida e compara relatório de informações de reembolso enviado por colaboradores com 
comprovantes, realiza cálculo de conversão de câmbio e de reembolso de kilometragem para 
garantir que os reembolsos sejam pagos no prazos e valores corretos; 

5. Apoio as demais áreas internas do departamento financeiro como contas a pagar, contas a 
receber, tesouraria, contábil e controladoria de acordo com a demanda e prioridades do 
departamento. 
 

Os interessados podem enviar currículo para: rh.sw@microfocus.com com o título “Estágio em 
departamento financeiro”. 

http://www.microfocus.com/
mailto:rh.sw@microfocus.com

