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Recrutamento de Técnico de Contabilidade [M/F] 

LISBOA 
 
Somos uma empresa sediada em Lisboa na área do AVAC (Ar condicionado, Aquecimento e 

Ventilação), já existente desde 1980 e pretendemos recrutar um Técnico de Contabilidade para 

os quadros da empresa. 

Funções: 

Contabilidade / Fiscalidade 

 Organização, classificação, lançamento e arquivo da documentação contabilística; 

 Emissão e registo de facturas/recibos de no programa de contabilidade; 

 Análise e reconciliação das contas de terceiros (fornecedores e clientes); 

 Conferência das contas contabilísticas e execução de reconciliações bancárias com os 

respectivos mapas justificativos; 

 Realização dos lançamentos de fecho mensal, trimestral e anual; 

 Acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais; 

 Elaboração e entrega de todas as declarações fiscais, IRC, IVA, IRS e conferência dos 

impostos sobre o rendimento IMI; 

 Elaborar e entregar as declarações parafiscais; 

 Conferência de contas de acréscimos e diferimentos; 

 Gestão de imobilizado e elaboração de mapas de amortização; 

 Preparação de demonstrações financeiras; 

 Verificação de balancetes e reporte de pendentes; 

Gestão de Tesouraria 

 Controlo diário da gestão de tesouraria. 

 Controlar e gerir as contas bancárias; 

 Gerir todas as previsões de tesouraria; 

 Gerir e controlar os orçamentos de tesouraria. 

Tarefas Recursos Humanos 

 Processamento de salários, conferência do cálculo dos encargos sociais e das retenções 

de IRS; 

 Emissão de recibos de vencimentos. 

Perfil: 

 Licenciatura e/ou Mestrado em Contabilidade e Administração (factor obrigatório); 

 Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados ou reunir as condições para fazer a 

inscrição na OCC (factor preferencial); 

 Experiencia profissional mínima de 1 a 2 anos na área da contabilidade (factor 

obrigatório) -[Ref: TC001]; 

 Experiencia profissional mínima de 3 a 5 anos na área da contabilidade (factor 

obrigatório) -[Ref: TC002]; 

 Bons conhecimentos informáticos ao nível do MS excel, word; 

 Elevado sentido de responsabilidade, rigor e empenho; 
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 Capacidade de organização, planeamento e autonomia; 

 Capacidade analítica, sentido crítico e decisão; 

 Proativo e com espírito de iniciativa; 

 Eficácia comunicacional e bom relacionamento interpessoal; 

 Disponibilidade imediata. 

Oferece-se: 

Horário de trabalho, full time; 

Contrato de trabalho; 

Renumeração compatível com a função, aptidões e experiência evidenciada; 

Boas perspectivas de progressão na carreira profissional. 

Envio de candidatura: 

Envio de CV e carta de motivação para o endereço de e-mail :  nuno.macedo@ventifor.pt 
indicando a Ref.ª pretendida. 

 

mailto:nuno.macedo@ventifor.pt

