
 

1 
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Processo seletivo: 009/2019 

Cargo: Assistente financeiro 

Prazo de Inscrição: 17/09/2019 

Regime de contratação: CLT 

Local de trabalho: HUTRIN 

Jornada de trabalho: 44 horas semanais – Segunda a sexta-feira   

 

 

Atribuições:  

 

Efetuar o planejamento do fluxo de caixa, mediante análises e projeções, com base nos 

relatórios gerados, buscando assegurar a estabilidade financeira e econômica da instituição 

e atingir metas; 

 

Controlar o faturamento, através da verificação do contrato, valores, reajustes e cobranças, 

visando cumprir com as obrigações fiscais e garantindo a liquidez dos recebíveis; 

 

Efetuar a conciliação do “Contas a Receber”, mediante análise das entradas no extrato e 

baixa dos títulos, buscando demonstrar a disponibilidade de saldos bancários e títulos 

liquidados; 

 

Elaborar relatórios gerenciais, através de dados e informações fornecidos, a fim de apoiar a 

tomada de decisão da diretoria e gerência; 

 

Executar outras tarefas correlatas à área. 

 

Desempenhar rigoroso comportamento ético-profissional; 

Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

Competências comportamentais  

Inteligência emocional; 

Administração do tempo; 

Visão sistêmica; 
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Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções;  

 

Competências técnica  

Pacote Office Avançado  

 

Graduação  

Superior completo em finanças ou áreas afins; 

 

Experiência comprovada na função  

1 ano  
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OBJETO: contratação de Assistente Financeiro, para fins das atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, após o recebimento de currículos para a vaga : 

 

1. RH 009 – ASSISTENTE FINANCEIRO 

Cargo: Assistente Financeiro 
 

Número de vagas: 01 
 

Aprovada: Raquel Vacari Viana  
 

 
 

 
Data da divulgação do processo seletivo: 02/10/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-

seletivos-2019/  
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