
COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO – 

Nº 003/2021

Coordenador Financeiro Contábil
SÃO PAULO

A Confederação Brasileira de Golfe abre inscrições para candidatos interessados em participar do processo seletivo

para o cargo acima.

Requisitos para o cargo

Experiência:

Experiência em gestão administrativa, financeira e contábil;

Experiência no financeiro dentro de entidades sem fins econômicos que trata com leis de incentivos.

Expertise em tecnologia e conhecimento de ferramentas que deem suporte aos controles e conferências de relatórios. 

Experiência de atendimentos a auditorias.

Técnicas de apresentação e Comunicação junto ao público 

Informática: pacote Office, sistemas corporativos (CRM);

Redação e Norma na língua portuguesa;

Inglês (ler, escrever e conversação)

Escolaridade:

Superior completo nas áreas administrativas, financeiro, contábil e correlatos;

Previsão de Vaga

Forma de contratação: CLT

Salário: R$ 6.000,00

Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência médica, Seguro de Vida.

Carga horária de 40 horas semanais, podendo incluir sábados, domingos e/ou feriados, além de disponibilidade

para viagens.



IMPORTANTE:

                As inscrições serão realizadas das 17:00 do dia 11/08/2021 até às 23:59 do dia 25/08/2021, exclusivamente
através do link: https://www.cbg.com.br/a-cbg/vagas/ na Internet.

 A inscrição será efetivada após o candidato anexar currículo e os documentos obrigatórios exigidos
neste comunicado no link, https://www.cbg.com.br/enviar-curriculo/?vaga=7    ,   sendo possível
associar mais de um documento para cada requisito exigido.

 No dia 08/09/2021 será publicada no site da CBG (https://www.cbg.com.br/a-cbg/vagas/ )
a classificação da 1ª etapa e convocação para a 2ª etapa,  contendo a lista de candidatos
classificados, local e a data/horário de realização da próxima etapa, que poderá ocorrer em
qualquer dia da semana, inclusive sábado e domingo.

 Cabe ao candidato acompanhar na Internet a publicação de resultados e convocação para as demais etapas
do processo seletivo.

 É de exclusiva responsabilidade do candidato a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. Caso os
requisitos não sejam comprovados, o candidato será excluído do processo.

Atividades a serem desenvolvidas:
Estabelecer o processo de controle e gestão financeira da Entidade, através de procedimentos e rotinas para revisão, 
autorização e aprovação dos pagamentos das despesas e compromissos assumidos pelas diversas áreas da CBGolfe;

Gerir os recursos financeiros disponíveis através do planejamento de Fluxo de Caixa; Elaborar o Plano Financeiro da 
entidade para aprovação da Diretoria e, posteriormente, pela Assembleia Geral Ordinária (Budget & Forecast);

Implementar os respectivos relatórios gerenciais para efeito de reconciliação operacional x contábil, e para a 
apresentação dos resultados x plano aprovado;

Operacionalizar atividades relacionadas a tesouraria da CBGolfe: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa, 
Conciliação Bancária, entre outros;

Assegurar que todos os pagamentos sejam baseados nos contratos em vigor da CBGolfe com os fornecedores e 
prestadores de serviços;

Executar os registros operacionais de todas as transações da Entidade antes de enviar os documentos para a 
Contabilidade externa (decêndio);

Responsável pelos fechamentos contábeis;

Assegurar que os registros e acompanhando diários dos lançamentos contábeis de todas as transações. classificadas de 
acordo com o Plano Contábil aprovado institucionalmente;



Assegurar que os documentos contábeis obrigatórios estão sendo elaborados em sua totalidade, e divulgados nos prazos
estipulados em normativas específicas;

Experiência no financeiro dentro de entidades sem fins econômicos que trata com leis de incentivos;

Expertise em tecnologia e conhecimento de ferramentas que deem suporte aos controles e conferências de relatórios.

Trazer experiência de atendimentos a auditorias.

Elaborar juntamente com a contabilidade externa: ·

• As Demonstrações Contábeis obrigatórias, observando os princípios contábeis;
• A Demonstração Contábil da entidade para fins de divulgação aos clientes externos, e para atendimento a 
auditoria externa;

• Balancetes mensais rubricas contábeis; com as devidas conciliações e evidências documentais das diversas
rubricas contábeis;

• Balancete Anual e Balanço Patrimonial considerando a reconciliação de todas as contas (Ativos, Passivos,
Patrimônio e Demonstração de Resultado do Exercício);

• Atender as solicitações da Administração que envolvem rotinas e informações contábeis;
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

• Assessorar em período específico, a auditoria externa contratada, referente a prestação de contas do período
anterior.

Informações sobre o processo de seleção

1. ETAPA 1 – Avaliação de Currículo e Comprovação de Requisitos

1.1 Avaliação Teórica: de caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de avaliar as competências técnicas

necessárias para o desempenho da função. Essa avaliação será composta pela avaliação curricular e comprovação dos

requisitos, conforme tabela abaixo.



PONTUAÇÃO

Idiomas Valores Cumulativos
Valor Máximo Total

Inglês fluente 3

5Inglês intermediário 2

Informática
Valores Cumulativos Valor Máximo Total

Pacote Office Nível Intermediário 5

15Pacote  Office  Nível  Avançado  e  CRM,  com  conhecimentos  em
ferramentas de suporte de controles e ferramentas de relatórios, (acima
de 61% de acertos)

10

Experiência comprovada Valores Somatórios Valor Máximo Total

Experiência no financeiro dentro de entidades sem fins lucrativos que 
tratem com leis de incentivos.

Experiência na área contábil no terceiro setor.

Experiência na área contábil no setor privado.

10

5

5
30

Experiência com atendimentos a auditoria no terceiro setor.

Experiência com atendimentos a auditoria no setor privado.

5

        5

Especializações na área Administrativa, Financeira e  Contábil Valores Somatórios Valor Máximo Total

Especialização (Pós / MBA) cursando

Especialização (Pós / MBA) completo

Mestrado cursando

2

3

4
15

Mestrado completo
Especializações complementares na área

5
1

Redação Valores Somatórios Valor Máximo Total

Estrutura de Ideias

Concordância

Vocabulário

Ortografia

de 0 à 2,5

de 0 à 2,5

de 0 à 2,5

de 0 à 2,5

10

Competências Comportamentais Valores Somatórios Valor Máximo Total

Atenção Concentrada
Planejamento e Organização
Esforço por Realizações

de 0 à 5
de 0 à 5
de 0 à 5

25Confiabilidade de 0 à 5

Equilíbrio Emocional de 0 à 5

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA (100 PONTOS) 100 100



1.2 Comprovação de Requisitos: no ato da inscrição o candidato 

 Escolaridade – Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso;

 Certificados que comprovem os requisitos relacionados no quadro “Requisitos para o cargo”.

Atenção: O arquivo em PDF deve ser identificado, indicando o tipo de documento. Exemplo: escolaridade, etc.

Importante:

A documentação associada será submetida à análise e caso não atenda aos requisitos exigidos para o cargo ou

o arquivo esteja ilegível, o candidato será excluído do processo, não cabendo recurso.

2. ETAPA 2 – Avaliação Técnica por Comitê Examinador (PESO 2): de caráter eliminatório e classificatório,

destina- se a avaliar as competências exigidas para o exercício da função, considerando: o conhecimento técnico, o

perfil do candidato, aptidão e potencial, além da experiência profissional e articulação.

2.1 Serão encaminhados para a próxima etapa até  3(três) candidatos habilitados mais bem classificados e que

comprovarem os requisitos para o cargo (no prazo estipulado neste comunicado). Caso nenhum seja aprovado na

etapa seguinte, serão encaminhados mais até 3 (três) novos candidatos.

2.2 O Comitê Examinador será constituído por representantes da Diretoria da CBG e profissionais da área de Recursos

Humanos através de empresa especializada contratada pela CBG, que poderão convocar os candidatos por mais de uma

vez para comparecimento a fim de realizar as avaliações. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no

mínimo, 60 (sessenta pontos) nesta avaliação.

2.3 A nota final, para efeito de classificação, é a média das notas obtidas na Etapa 1 (Avaliação Teórica) e na Etapa 2

 (Entrevista Técnica por Comitê Examinador), conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO FINAL = AT + (AC x2) / 3

Onde: AT = Avaliação Teórica / AC = Avaliação Técnica por Comitê Examinador

3. ETAPA 3 – Convocação para assunção ao cargo

3.1 De acordo com a existência de vagas, respeitada a classificação, os candidatos serão encaminhados para

exame médico admissional, de caráter eliminatório.

3.2 No momento da convocação para assunção ao cargo, é de exclusiva responsabilidade do candidato a

apresentação dos documentos originais de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo (escolaridade

e experiência profissional).

3.3 O não cumprimento das regras estabelecidas nesta etapa, resultará na exclusão do processo seletivo,

não cabendo recurso.



Informações para Inscrição:

1. No ato da inscrição o candidato se compromete a:

a) Acatar às regras e condições estabelecidas neste Comunicado de Processo Seletivo, sobre as quais não poderá

alegar desconhecimento

b) Apresentar, no momento requerido, a documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo. A não

apresentação no momento requerido irá excluir o candidato do processo seletivo, não cabendo recurso. Não será

aceita documentação enviada por outro meio que não seja o previsto neste Comunicado.

c) Apresentar declaração de ciência e concordância de que toda a documentação apresentada, especialmente àquelas

que contenham  dados  pessoais,  será  utilizada  única  e  exclusivamente  para  fins  de  participação  neste  processo

seletivo, estando o candidato ciente e concordando com o tratamento de seus dados pessoais de acordo a finalidade

informada.

Validade do Processo Seletivo

Os(as) candidatos(as) remanescentes integrarão um banco de reservas, conforme sua classificação, que poderão ou 

não serem convocados, conforme necessidade da contratante, no prazo de 6 meses a contar da publicação do resultado

final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
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