
            
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE 

Fundo Dema 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE  

Por meio da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), entidade 

jurídica que o representa, o Fundo Dema faz chamada de seleção para estágio em Ciências 

Contábeis, para atuar no escritório localizado em Belém/PA. 

 

I. SOBRE O FUNDO DEMA  

O Fundo Dema é um fundo fiduciário criado em 2003, que apoia projetos coletivos dos “Povos 

da Floresta – povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas e da 

agricultura familiar”, que visem a valorização socioambiental dessas populações, assim como 

a preservação do Bioma Amazônico, prezando pelo garantia plena dos Direitos Humanos, 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DhESCAs), pela Soberania e Segurança Alimentar 

e Nutricional, respeito à sociobiodiversidade, equidade de gênero, valorização e respeito à 

auto identidade, pluralidade cultural e religiosa.  

 

II. PÚBLICO-ALVO 

Estudantes de Ciências Contábeis que já estejam cursando a partir do 3º semestre. 

 

III. ATRIBUIÇÕES 

• Auxiliar nas conciliações e reconciliações das contas; 

• Organização de arquivos; 

• Ter conhecimento de impostos e encargos patrimoniais e de terceiros, encargos 

trabalhistas dentre outros; 

• Auxiliar na classificação contábil das contas; 

• Auxiliar na apresentação de prestação de contas, controle, dentre outras atividades 

pertinentes da área; 

  

IV. REQUISITOS 

• Estudante de Ciências Contábeis – Bacharelado ou Licenciatura;  

• Estar cursando a partir do terceiro semestre; 

• Ter identificação com assuntos voltados à defesa dos Direitos Humanos;  

• Habilidade para trabalhar em equipe; 

• Apresentar currículo. 

 



            
 

V. CARGA HORÁRIA 

Manhã ou tarde, com flexibilidade ajustada ao horário de aula do/a candidato/a, durante 4 

horas diárias (20h semanais). 

 

VI. REMUNERAÇÃO 

Bolsa estágio de R$ 720,00 + auxílio transporte 

 

VII. CONTRATO 

O contrato perdura por 6 meses, podendo ser renovado a cada semestre, com duração máxima 

de 2 anos, e será estabelecido a partir do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

 

VIII. PROCESSO SELETIVO 

O processo ocorrerá em duas etapas:  

1. Análise Curricular;  

2. Entrevista;  

As pessoas com os currículos selecionados serão contatadas para entrevistas em dia e horário 

a combinar.  

 

IV. PRAZO 

Os currículos devem ser enviados para fundodema@fase.org.br até o dia 07 de fevereiro de 

2019. 

 

 

 

Belém, 26 de fevereiro de 2019 

 
 

José Guilherme Carvalho da Silva 

Coordenador Regional da Fase Amazônia 

 

mailto:fundodema@fase.org.br

