
 

 

 

PROCESSO SELETIVO - ANALISTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

 

O IDP 

O IDP é uma instituição de ensino superior reconhecida nacionalmente como 

referência na educação de alto nível nas áreas de direito, administração e economia. 

Modelo único na paisagem educativa e intelectual do Centro-Oeste brasileiro, 

acreditamos que nosso sucesso está fundado em nossos valores: Excelência – Inovação 

– Rigor Acadêmico – Comunidade – Integração Global. 

 

O perfil que procuramos  

Visando antecipar tendências e ser capaz de propiciar de forma estruturada um 

ambiente de ensino e aprendizado alinhado às demandas da sociedade, o IDP está 

passando por um processo de diversificação do seu modelo de negócio, surgindo com 

isso, novas oportunidades e desafios. Nossa equipe multidisciplinar responsável por essa 

estruturação possui as mais diversas formações acadêmicas (administração, ciência 

política, comunicação, direito, economia, engenharia, tecnologia da informação, 

psicologia, dentre outras) e compartilha de características comuns como: talento 

intelectual, criatividade, espírito empreendedor e adaptabilidade para enfrentar 

problemas complexos de temas diversos.  

Motivados pela possibilidade de inovar e empreender mudanças com grande 

autonomia, nossos colaboradores têm como principal desafio fazer da experiência do 

aluno o foco das ações no dia a dia. 

Desafios do cargo 

 Criar, aperfeiçoar e automatizar processos; 

 Coletar, analisar, sistematizar e interpretar dados e indicadores;  

 Estabelecer rotinas e monitorar o registro de informações contábeis e 

financeiras.  

 Produzir e formatar tabelas, gráficos e dashboards. 



 

Requisitos 

 Graduação completa em Administração, Economia, Engenharias, Ciências 

Contábeis e afins; 

 Conhecimento/experiência em dados; 

 Conhecimento avançado de Excel. 

 

Diferenciais 

 Conhecimento em PowerBI; 

 Conhecimento intermediário em estatística; 

 Experiência na utilização ERPs. 

 Conhecimento e facilidade com soluções tecnológicas e com metodologias ágeis. 

 

O que nós oferecemos 

Para atrair e motivar equipes inovadoras, o IDP oferece um pacote diferenciado de 

remuneração e benefícios, com foco especial na qualificação permanente dos 

colaboradores.    

 

Como se candidatar  

Inscrições abertas até 12/02/2020 pelo site: http://www.idp.edu.br/carreiras/. 
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