CADE RECRUTA

COORDENADOR DE CONTABILIDADE,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

BUSCAMOS ALGUÉM QUE
Tem forte compromisso com a eficaz gestão
orçamentária e financeira no setor público
É apaixonado por números e métodos, mas valoriza e
tem igual atenção às pessoas que os gerenciam
É motivado por resultados e capaz de desenvolver
equipes que têm precisão e agilidade
Quer ser conhecido pelo seu legado
Saiba mais

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Formação superior em Administração, Contabilidade, ou áreas
relacionadas
Desejável Pós-Graduação, Especialização nas áreas acima ou
experiência profissional equivalente
Conhecimento da legislação e macro funções de
Contabilidade, Orçamento e Finanças Públicas
Vivência nos subsistemas de gestão orçamentária e financeira
(diárias e passagens, centro de custos, suprimento de fundos,
retenção tributária, restos a pagar, entre outros)
Experiência em sistemas estruturantes do Governo Federal
Experiência em coordenar equipes de alta performance

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Visão sistêmica para refinar e apresentar de maneira clara,
resumida e operacional os dados contábeis e da gestão

SOBRE O CADE
O Cade é uma autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Justiça,
que tem como missão zelar pela
livre concorrência no Brasil.
Somos um órgão jovem, dinâmico
e valorizamos nossos
colaboradores, incentivando a
criatividade com foco em
resultados.
Nos últimos anos, o Cade tem sido
reconhecido nacional e
internacionalmente como uma
das melhores agências de defesa
da concorrência do mundo.
Agora, queremos ser o melhor
órgão público para se trabalhar.
Para saber mais, acesse:
www.cade.gov.br

orçamentária e financeira
Empatia na relação com equipes e gestores, com aptidão para
identificar e atender às necessidades dos stakeholders
Habilidade de gestão de riscos internos e externos no
planejamento e execução orçamentária
Assertividade na comunicação verbal e escrita, inclusive na
elaboração de relatórios orçamentários regulares e especiais
Facilidade no uso de ferramentas de tecnologia da
informação, com disponibilidade para atuar no levantamento
de requisitos de sistema, e em ferramentas-chave de gestão
Foco nas pessoas, com capacidade de liderar e influenciar
positivamente sua equipe de trabalho por meio de suas
próprias atitudes, paixão e compromisso em crescer e realizar
Diligência, senso de urgência, capacidade de adaptação e

NOSSOS VALORES
Alegria e orgulho em servir
Perseverança
Prontidão
Ética
Confiança

realização, construindo um ambiente laboral ágil, efetivo e
flexível
Discrição e confidencialidade de informações
Tem o perfil e quer se candidatar?
Envie seu currículo até o dia 22 de fevereiro de 2019
para o endereço recrutamento@cade.gov.br,
informando o título do cargo no campo assunto.
Dúvidas sobre a seleção? É só ligar (61) 3221-8595

PILARES DA NOSSA
ATUAÇÃO
Foco no cliente
Inovação
Gestão do Conhecimento
Conformidade
Responsabilidade Fiscal

