
 

Estagiário Administrativo-Financeiro  
Childhood Brasil 
 

A Childhood Brasil recruta candidatos à vaga de Estagiário Administrativo-Financeiro. 
 

A Childhood Brasil é uma organização brasileira e faz parte da World Childhood Foundation 
(Childhood), instituição internacional criada em 1999 por Sua Majestade Rainha Silvia da 
Suécia para proteger a infância e garantir que as crianças sejam crianças. 
  

Desde 1999 a Childhood Brasil luta por uma infância livre de abuso e exploração sexual. A 
organização apoia projetos, desenvolve programas regionais e nacionais, influencia políticas 
públicas e transforma a vida de muitas crianças e adolescentes. Também educa os diferentes 
agentes, orientando como cada um pode agir para lidar com o problema, promovendo a 
prevenção e formando proteção em rede para meninos e meninas. 
 

Descrição das Atividades do Cargo: 
Na rotina financeira, o estagiário administrativo-financeiro será responsável por 

implementar e zelar pelo cumprimento dos fluxos de procedimentos administrativos e 
financeiros, realizar prestações de contas e reembolsos, apoiar a geração de informações 
administrativo financeiras, a análise de desempenho financeiro, e o controle de despesas da 
organização, e emitir recibos e notas fiscais. 

Dentre as atribuições do estagiário na área administrativa estão apoiar na gestão do 
layout e operação do escritório, realizar o arquivamento de documentos físicos e 
gerenciando informações, apoiar a gestão dos contratos de áreas e programas, controlar os 
recebimentos e remessas de correspondências e documentos, manter organizados arquivos 
e cadastros da organização, gerenciar o banco de relacionamento da organização via CRM, 
coordenar o departamento de compras de suprimentos, e atender telefonemas e 
prestadores de serviço.  

Além disso, é de responsabilidade do estagiário apoiar a área de operações na 
renovação de certificados e títulos, garantindo as prerrogativas estabelecidas pelos órgãos 
Certificadores. 

Por fim, o estagiário administrativo-financeiro deverá assessorar a equipe Childhood 
Brasil e consultores na compra de passagens, hospedagens e traslados para a equipe e 
consultores, e na logística de reuniões. 
 

Escolaridade:  
Graduando de Administração de Empresas 
 

Competências Técnicas: 
Domínio básico de matemática financeira 
Domínio pleno das ferramentas de informática 
Falar com fluência em português  
  

*Desejável falar com fluência em inglês. 
 

Horário de trabalho: 30h por semana 
Salário: R$ 1.600,00 /mês 
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro contra Acidentes Pessoais 
 
Interessados (as) favor enviar currículo para marina.monteiro@childhood.org.br até 
09/08/2015. 
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