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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

Processo de Seleção para Equipe da Casa da Mulher do Nordeste 

Setor Administrativo e Financeiro 

 

A CASA DA MULHER DO NORDESTE, convida à participação em processo de seleção de 
integrante para sua equipe no setor admnistrativo e financeiro. 

 

Sobre a Casa da Mulher do Nordeste: 

Sugerimos que as interessadas visitem, para informações da atuação da nossa organização, 
o site da CMN: www.casadamulherdonordeste.org.br 

 
1. DAS VAGAS: 

 01 assistente administrativa e financeira 
 

2. REGIME DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHO 
Será contratada para integrar a equipe permanente, com jornada semanal de 40 
horas de trabalho, com disponibilidade para viagens e atividades nos finais de 
semana, eventualmente. O contrato de trabalho será regido pela CLT. Como 
benefício é garantido plano de saúde e vale alimentação. O salário inicial bruto para 
o período de três meses de experiência é de R$ 1.807,00. O valor será ajustado após 
o período probatório. 
 

HABILIDADES E REQUISITOS NECESSÁRIOS:  

 Disponibilidade para viagens, trabalhos noturnos e em fins de semana, 
eventualmente; 

 Preferencialmente mulheres com formação em nível superior ou estude nas áreas de 
administração de empresas, ciências contábeis ou economia; e com experiência no 
terceiro setor; 

 Disponibilidade para residir em Recife ou Região Metropolitana; 

 Domínio da língua portuguesa, escrita fluente e comunicação; 

 Experiência com processos coletivos e apreço por trabalho em equipe; 

 Identificação e respeito as pautas dos direitos humanos em especial com as pautas 
feministas ; 

 Domínio de excel (produzir e editar planilhas) e experiência em programa 
informatizado financeiro e contábil para ONGs; 

 Experiência em elaboração de relatórios financeiros, elaboração de orçamentos, 
instrumentos de controles e acompanhamento de projetos; 

 Experiência e noções de folha de pessoal; 

 Habilidades em temas financeiros; 

 Capacidade de acompanhar e desenvolver processos nas áreas administrativas, 
normas, monitoramento e controle administrativo e financeiros. 

 Conhecimento e respeito as normas institucionais. 
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3. O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE DUAS ETAPAS DISTINTAS: 
1. Inscrição por e-mail 
2. Análise dos currículos 
3. Entrevista. 

 

 
4. AS ETAPAS SERÃO REALIZADAS CONFORME CALENDÁRIO ABAIXO: 

 

 Período de inscrição por e-mail, com envio de currículo para 
financeiro@casadamulherdonordeste.org.br , com o assunto SELEÇÃO SETOR 
ADM/FIN 2022. Durante o período de 28 de junho de 2022 a 04 de julho de 2022; 

 Análise dos currículos no período de 05 de julho de 2022 a 08 de julho de 2022; 

 Divulgação apenas para as pré-selecionadas com o agendamento da entrevista até 
dia 08 de julho de 2022 por e-mail ou telefone/Whats. 

 Entrevista individual dia 11 e 12 de julho de 2022 na sede da Casa da Mulher do 
Nordeste; 

 Resultado final dia 13 de julho de 2022. 

 Contratação e início do trabalho durante o mês de julho de 2022 (aberto a 
negociação). 

 
 

5. INFORMAÇÕES E CONTATOS: 

 Telefone/whats – 81 99882-0022 

 Ou pelo e-mail financeiro@casadamulherdonordeste.org.br  

 Não serão aceitos currículos recebidos fora do prazo estipulado nesse edital. 
 

 

 

 

 

Recife, 28 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Ariane Moraes de Araújo 

Diretora Administrativa e Financeira 
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