Vaga: Analista Financeiro e Administrativo
Incentivamos e priorizamos candidaturas de mulheres, pessoas negras,
pessoas com deficiência e LGBTQIA+

Sobre a organização
A Impulso Gov é uma startup sem fins lucrativos e suprapartidária que apoia governos e
gestores públicos no aprimoramento das políticas públicas de saúde por meio do uso
inteligente de dados e tecnologia. Queremos que ninguém no país sofra ou perca a vida
por algo que políticas públicas de saúde eficientes poderiam ter evitado. Acreditamos que
os dados e a tecnologia são poderosas ferramentas para reduzir a desigualdade,
alavancar as políticas de saúde pública e causar impacto real nos mais de 150 milhões de
brasileiros e brasileiras que dependem do SUS. Já apoiamos diretamente mais de 50
municípios e seis governos estaduais, por meio de mentorias e consultorias
personalizadas, impactando, somente em 2021, 4,8 milhões de pessoas.
Conheça mais em impulsogov.org
Sobre a vaga
Buscamos profissional experiente na condução das atividades relacionadas aos
processos financeiros da instituição.
Requisitos
● Foco em resultado
● Perfil analítico, com atenção aos detalhes e conexão das informações
● Perfil para trabalhar independente e em equipe alavancando time quando
necessário
● Alinhamento à cultura de feedback constante, alto desempenho, priorização e
pró-atividade
● Conhecimento de fluxos financeiros e contábeis com interesse por automatização
e inovação de processos
● Comunicação verbal e escrita eficientes
● Domínio de excel/planilhas Google
● Inglês intermediário (desejável)
Responsabilidades
● Gestão financeira e acompanhamento do fluxo de caixa institucional e de projetos
● Desenvolvimento e apresentação de indicadores financeiros da organização e
projetos
● Prestação de contas de apoiadores financeiros institucionais e de projetos
● Revisão dos balancetes contábeis mensais
● Automação, melhorias e inovação de processos transversais e customizados

●
●

Relacionamento com contabilidade, bancos, sistemas, auditoria, apoiadores
financeiros, áreas da organização
Condução da implementação do sistema financeiro

Conhecimentos e habilidades desejáveis
● Facilidade no uso de PPT e pacote Office
● Experiência prévia no terceiro setor ou impacto social

Remuneração: Compatível com o mercado, negociável conforme nível de experiência
Início: Imediato
Forma de contratação: PJ (40 horas semanais) + benefícios (Convênio Médico, Vale
Alimentação, Apoio à Saúde Mental, Inglês, Gympass, Itens de Home Office)
Forma de trabalho: Remoto (Não é necessário computador próprio)

Inscreva-se aqui até 10/08
Qualquer dúvida, escreva para leticia@impulsogov.org

