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Termo de Referência para Contratação de Profissional 

Assistente Administrativo-financeiro  

Área de atuação: Administrativo /Financeiro 

 

A Biofílica Investimentos Ambientais S.A. contrata profissional para a função de Assistente Administrativo-
financeiro. O profissional ficará sediado em São Paulo, com previsão de contratação para Junho de 2021.  
 

A EMPRESA  

A Biofílica é uma empresa brasileira focada em reduzir emissões, conservar florestas nativas, e melhorar o 
planejamento da produção tornando essa relação economicamente interessante para os proprietários de 
florestas, comunidades, governos e investidores. Com um modelo de negócio inovador, fazemos a 
intermediação entre produtores rurais e proprietários de matas naturais, criando e desenvolvendo soluções 
para serviços ambientais que geram renda. Para maiores informações, acesse: www.biofilica.com.br.  
 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO  

Buscamos um profissional para área administrativa-financeira. Entre as principais responsabilidades estão:  

 

• Organização e elaboração de documentos e contratos  

• Controle de contas a pagar e contas a receber  

• Contato com fornecedores e clientes  

• Atualização de relatórios financeiros 

• Envio de documentos à contabilidade 

• Compra e controle de suprimentos 

• Rotinas de RH, financeiras e operacionais  

• Apoiar equipe executiva na organização de viagens e reuniões 

• Diligência e serviços externos 
 

HABILIDADES/ PERFIL  

Necessários:  

• Formação superior completa nos seguintes cursos: Administração, Controladoria, Contabilidade, Economia e 
cursos correlatos;  

• Domínio do Pacote Office;  
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• Habilidade para organização;  

• Boa postura e capacidade de relacionamento e comunicação; 
 
• Personalidade proativa, capacidade de resolução de problemas, organização e foco em resultados;  

• Disposição para aprendizado contínuo.  
 

Diferenciais:  

• Noções de contabilidade empresarial e tributário;  

• Noções de rotinas de escritório  

• Ter conhecimento em inglês  
 

REMUNERAÇÃO  

• Salário compatível com o cargo;  

• Pacote de benefícios  
 

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas:  

1. Análise de currículo e da carta de interesse;  

2. Desafio Analítico;  

3. Entrevista.  

 

Os interessados devem encaminhar por e-mail para adm@biofilica.com.br os documentos listados abaixo, até o 

dia 20 de junho de 2021, com o título “Processo Seletivo – Analista ADM. - Financeiro”.  

 

• Currículo – favor informar a pretensão salarial;  
 

• Carta de Interesse: este texto tem como objetivo permitir que o selecionador possa conhecer mais do 
candidato e de suas potencialidades. Deste modo, aborde suas características pessoais e profissionais, e 
descreva as atividades/experiências anteriores que são relevantes para o cargo pretendido, em no 
máximo 1 (uma) página.  


