
 

 

Vaga de Estagiário em Contabilidade Fiscal 

A Agroicone está com uma oportunidade de contratação de estagiário na área de 
contabilidade. A pessoa contratada executará diferentes atividades nas áreas Contábil, 
Fiscal, Financeira, Departamento Pessoal. As principais atribuições são listadas a seguir: 

o Auxiliar na escrituração fiscal, analise de notas com base legal e integração para 
contabilidade. 

o Auxiliar nas classificações contábeis gerenciais. 
o Auxiliar nas atividades de análise das áreas contábeis e fiscal. 
o Auxiliar no fechamento do mês. 
o Auxiliar nas atividades de departamento pessoal. 
o Auxiliar no fluxo de caixa e demais controles financeiros. 
o Acompanhamento, conferência e conciliação dos registros contábeis. 
o Preparar documentação financeira para clientes e não-clientes. 
o Auxiliar na preparação de documentação e acompanhamento de auditoria externa. 
o Auxiliar na alocação de recebimentos e pagamentos de projetos e clientes. 
o Organizar arquivos da empresa. 

 

Perfil desejado: Estudante de Contabilidade que tenha interesse na área contábil, fiscal e 
pessoal, ótima comunicação oral e escrita, inglês em nível intermediário (diferencial), 
domínio do pacote Office e conhecimentos avançados em Excel. É importante que o 
candidato tenha organização, disciplina, capacidade de atuar de forma multifuncional, 
relacionamento interpessoal e trabalhar bem em equipe.  

Condições do trabalho: Bolsa de estudos e benefícios (vale-transporte, vale-refeição e 
seguro de vida). 30 horas semanais. 

Local: São Paulo-SP. 

 

Sobre a Agroicone: empresa de pequeno porte fundada em 2013 pela união de um grupo 
de especialistas do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 
(ICONE) que desde 2003 produz estudos e pesquisas aplicadas e promove debates 
qualificados em temas do agronegócio brasileiro e mundial. A Agroicone atua nas áreas de 
economia agrícola, bioenergia, conservação ambiental, comércio e negociações 
internacionais, trabalhando junto ao setor privado brasileiro e com diversas organizações 
internacionais de pesquisa e de políticas públicas. Mais informações sobre a Agroicone no 
site www.agroicone.com.br. 

 

 
 

Interessados devem encaminhar currículo para: marilza@agroicone.com.br com o 

assunto Vaga de estágio. Prazo: 06/03/2020 ou até a vaga ser preenchida. 

http://www.agroicone.com.br/
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