
DESCRIÇÃO: Planejar, gerenciar e acompanhar a gestão do orçamento da Instituição, apoiando o Diretor 
Adm/Financeiro na função. Demandará interface com o Japão e, também, coordenará uma desejável automação 
nos processos. Participar do desenvolvimento do orçamento anual, coletando as informações fazendo as projeções 
financeiras.

RESPONSABILIDADES: 
•  Elaborar e analisar os relatórios de acompanhamento orçamentário, comparar as despesas, explicar as variações, 

fazer reuniões recorrentes com o Japão para discussões de ordem orçamentaria, acompanhar junto aos demais 
departamentos a evolução dos gastos e monitorar a situação em tempo real. Dar o devido suporte  a desenvolver 
normas e procedimentos relativos aos controles orçamentários, visando garantir o cumprimento dos resultados 
contábeis e financeiros da instituição;

•  Atuar na programação da interface entre a área cultural e financeiro;
• Elaboração, gestão e apresentação do Budget e suas revisões (Forecast);
• Análise do Balancete mensal;
•  Gestão do dashboard e reportes de KPIs estratégicos e apoio para plano de ação;
•  Planejar e acompanhar todas as ações de todas as metas da instituição, analisar o balanço e demonstrativo 

de resultado, elaborar relatórios gerenciais para tomadas de decisões estratégicas da instituição, preencher o 
controle de despesas em planilha eletrônica, fazer a análise sensitiva, elaborar os balanços e as demonstrações 
financeiras consolidadas e gerenciais, efetuar a apuração do resultado, realizar o fechamento gerencial, analisar 
as despesas por conta e centro de custo, responder pelo processo de preparação do orçamento anual bem 
como pela análise mensal de suas variações, realizar a interface com a contabilidade para análise e validação 
do resultado, identificar as oportunidades de melhorias para auxiliar os tomadores de decisão da instituição, 
controlar o cálculo das provisões contábeis e gerenciais.

• Efetuar outras atividades, a critério da liderança.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: Escolaridade: Superior Completo em Arquitetura, Administração, Engenharia 
ou equivalentes; Inglês Fluente e Japonês Fluente

EXPERIÊNCIA: Experiência na elaboração do Budget e suas revisões, habilidade em estabelecer pontes de 
comunicação com os clientes internos; Ampla visão do Negócio e seus principais KPIs de mensuração de 
performance financeira e de resultado. Elaboração de propostas comerciais e métodos de precificação com 
apuração de valor hora - homem e análise de esforço por projeto e cliente, acompanhamento da rentabilidade 
para consequente tomada de decisão. 

Interessados devem enviar o CV para rh@jhsp.com.br com NOME DA VAGA + NOME DO CANDIDATO 
no título e a pretensão salarial no corpo do e-mail.
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