
Vaga: Analista Contábil Pleno

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite.

Horário: segunda à quinta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00
e sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00

Principais atribuições:

• Conciliar e analisar a movimentação das contas da UEB;

• Análise, suporte e acompanhamento da documentação financeira 
para os lançamentos mensais da Matriz e Filiais; 

• Analisar os lançamentos contábeis, acompanhamento e cálculo de 
juros mensais;

• Controle e análise das provisões da empresa, questionando e 
aplicando a legislação vigente;

• Acompanhar as rotinas de fechamento mensal, geração e análise de 
arquivos suporte gerenciais para direção;

• Análise das obrigações acessórias contábeis (ECD, ECF, IBGE,etc) e 
demais rotinas do departamento a serem solicitadas. 

• Analisar e conciliar o fechamento dos balancetes e o balanço 
emitidos pela contabilidade da Matriz e Filiais.

Requisitos:

• Organização;

• Foco;

• Proatividade;

• Facilidade em uso de sistemas contábeis;

• Trabalho em equipe;
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Vaga: Analista Contábil Pleno

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite.

Horário: segunda à sexta das 08:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00

Principais atribuições:

• Conciliar e analisar a movimentação das contas da UEB;

• Análise, suporte e acompanhamento da documentação financeira 
para os lançamentos mensais da Matriz e Filiais; 

• Analisar os lançamentos contábeis, acompanhamento e cálculo de 
juros mensais;

• Controle e análise das provisões da empresa, questionando e 
aplicando a legislação vigente;

• Acompanhar as rotinas de fechamento mensal, geração e análise de 
arquivos suporte gerenciais para direção;

• Análise das obrigações acessórias contábeis (ECD, ECF, IBGE,etc) e 
demais rotinas do departamento a serem solicitadas. 

• Analisar e conciliar o fechamento dos balancetes e o balanço 
emitidos pela contabilidade da Matriz e Filiais.

Requisitos:

• Organização;

• Foco;

• Proatividade;

• Facilidade em uso de sistemas contábeis;

• Trabalho em equipe;



• Bom relacionamento interpessoal;

• Superir completo em Ciências Contábeis.

• Excel intermediário 

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br 
com o título do assunto “Analista Contábil Pleno”.
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• Bom relacionamento interpessoal;

• Superior completo em Ciências Contábeis;

• Excel intermediário 

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br 
com o título do assunto “Analista Contábil Pleno”.


