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A Voz di Paz comunica a existência de Vaga para: 

 

Posto:    Contabilista 

Lugar: Bissau, Guiné-Bissau (com possíveis viagens de 

terreno) 

Superior hierárquico: Administrador/Diretor-geral 

Data de início:   01 de março de 2023 

Duração:  até 31 de dezembro de 2024 

 

Descrição das tarefas 

 
Sob a orientação do Administrador/Diretor Geral contribuir para a consecução 
dos objetivos da VdP com as seguintes responsabilidades: 
 

• Acompanhar as operações financeiras e bancárias da Voz di Paz 
(levantamento de cheques, pedido de extrato, câmbio, transferência); 

• Velar pelo respeito dos procedimentos administrativos na compra de 
materiais; 

• Velar pelo respeito dos procedimentos administrativos na 
venda/alienação dos imobiliários/mobiliários da VdP; 

• Acompanhar a execução orçamental dos projetos implementados pela 
Voz di Paz;  

• Elaborar relatórios financeiros em conformidade aos procedimentos 
dos financiadores e parceiros da Voz di Paz sob a supervisão do 
Administrador/Diretor Geral; 

• Apoiar o Administrador/Diretor Geral e a equipa da Voz di Paz na 
elaboração de orçamentos para novas propostas de projeto; 

• Proceder às compras necessárias às atividades da Voz di Paz (senhas, 
cartões de recarga de telemóvel, consumíveis); 

• Gerir os pagamentos a efetuar pela Voz di Paz (pessoal, ERD, 
fornecedores); 

• Organizar o lançamento diário de faturas em QuickBooks com 
apresentação de balanço semanal; 

• Manter em dia o balanço das senhas de combustível e dos cartões de 
recarga de telemóveis; 

• Gerir os procedimentos das compras em geral; 

• Manter atualizada as operações de caixa e ter sempre a situação da 
caixa atualizada (liquidez da caixa); 

• Garantir a transparência de todas as transições da organização; 

• Folha de requisição dos materiais (elaborar) e ter em dia; 

• Executar com empenho todas as tarefas ligadas com a organização e 
que pode contribuir para a melhoria da gestão da VdP; 
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• O trabalho é no escritório da Voz di Paz em Bissau com possibilidade 

de saídas para as regiões. 

 

Qualificações requeridas 

• Formação em contabilidade e/ou gestão ou áreas afins;  

• Experiência profissional confirmada de pelo menos 3 anos no domínio da 

área e /ou numa ONG; 

• Domínio avançado do Microsoft Excel; 

• Capacidade de trabalhar em equipa, maior autonomia e proatividade; 

Domínio da língua crioula e portuguesa, inglesa e/ou francesa (escrito e oral); 

• Flexibilidade e disponibilidade para deslocação no terreno de forma pontual; 

• Ter sensibilidade às diferenças de cultura, de género, de religião, de etnia, de 

nacionalidade e de idade. 

  

Para se candidatar, enviar o CV e carta de motivação por email à 

vozdipazgb@gmail.com e menchamborjafuny.vozdipaz@gmail.com o mais 

tardar até o dia 30 de Janeiro de 2023 ao meio dia (12h00).  

 

Por favor, indique “Contabilista” na linha de assunto do seu email.  

 

A Voz di Paz é uma organização inclusiva, e encoraja fortemente as candidaturas 

femininas. 
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