
CARGO: Analista Financeiro/a

RESPONDE PERANTE: Gestor/a Financeiro/a

ÁREA FUNCIONAL: Finanças

ACERCA DA ORGANIZAÇÃO

As Fundações da Open Society (OSF) trabalham mundialmente para construir democracias
dinâmicas e tolerantes, das quais os governos são responsáveis, e onde os mesmos estejam abertos à
participação de todo o povo.

A visão da Open Society-Africa consiste em construir um continente africano respeitado
mundialmente, vibrante e integrado, caracterizado pela governança democrática, o desenvolvimento
sustentável, e sistemas económicos que geram resultados mais justos, inclusivos e para os quais se
prestem contas com, e para as pessoas e o ambiente em África. 

Para responder a essa visão, a missão da Open Society é de aprofundar a democracia criada pelo
povo, a governança onde contas são prestadas, e o desenvolvimento inclusivo no continente
africano, através do financiamento estratégico e participativo, e fortalecendo a justiça de género. 

PROPÓSITO DO CARGO

A/O Analista Financeiro/a é um cargo de contribuição individual que assegura a monitoria e a
análise do desempenho financeiro, com base nos planejamentos financeiros, dedicando-se ainda à
análise da performance da organização e das condições do mercado, no sentido de criar previsões
financeiras e de apoiar gestores/as nas suas tomadas de decisões tácticas; o que deverá ser feito
através da elaboração de relatórios. 

A/O Analista Financeiro/a fornece previsões analíticas, elabora relatórios e fornece apoio na
concepção de projectos dirigidos pela/o Gestor/a Financeiro/a e outros/as gestores/as.

Enquanto Analista Financeiro/a na Open Society-Africa, você será responsável por:

• Processar o pagamento das solicitações de financiamento, e de outros montantes.

• Realizar uma análise das contas, assegurar o seguimento (follow-up) das Despesas a Pagar e
dos Créditos a Receber. 

• Reconciliação Bancária.

• Gestão orçamental. 

• Revisão dos relatórios de financiamento das Finanças

• Revisão dos relatórios dos adiantamentos para viagens.

• Auxílio com o processo de auditoria anual.

• Assegurar a conformidade com disposições específicas (lei, regulamentações,
procedimentos internos), conforme o caso.



• Gestão Financeira, Análise e Controlo.

HABILIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS 

Análise, Conformidade Regulatória, Contabilidade Financeira, Relato Financeiro, Gestão de Risco,
Tributação. 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

Promover a Diversidade e a Inclusão, Conhecimento Na Área, Liderar Processos de Mudança,
Gestão de Tempo e de Dinheiro, Pensamento Estratégico, Trabalhar devidamente com Colegas da
OSF, e trabalhar bem com Outras Partes. 

FORMAÇÃO

Universitária ou equivalente, qualificação profissional adicional em Finanças e Contabilidade.

EXPERIÊNCIA

5 anos de experiência de trabalho numa área temática, ou num campo especializado que seja
relevante.

Se este cargo for do seu interesse, envie-nos o seu CV e carta de apresentação através da Formstack.
Teremos muito gosto em saber mais sobre você. 

Somente as candidaturas selecionadas obterão resposta da nossa parte. A Open Society-Africa
é uma Empregadora de Oportunidades Iguais. 

https://osf-africa.formstack.com/forms/?4964482-dGcAUoDnSa
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