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Grupo NB – Gestão de Ativos | Estágio Profissional Remunerado  

Descrição da Empresa:  

A GNB Gestão de Ativos (GNBGA) é uma empresa pertencente ao Grupo Novo Banco, 

sendo uma instituição que apresenta uma das mais completas e diversificadas ofertas 

de Fundos de Investimento geridos em Portugal e que tem sido premiada por várias 

entidades a nível nacional e internacional.   

Oportunidade: 

• Estágio profissional (full-time) com a duração de 12 meses para área de 

Contabilidade e Fiscalidade (COF) inserida no Departamento Financeiro (DFI), na zona 

de Lisboa. 

Principais funções: 

• Tratamento de faturas - registo na BD, acompanhamento do processo de 
validação/aprovação, contabilização e envio para pagamento (Tesouraria); 

• Controlo dos ativos tangíveis e intangíveis e respetivas 
depreciações/amortizações; 

• Contabilização e controlo de accruals; 

• Reconciliações bancárias. 
 

Perfil procurado:  

• Finalistas da licenciatura/mestrado em Contabilidade, Finanças ou outra(s) área(s) 
semelhante(s); 

• Bons conhecimentos de Inglês; 

• Bons conhecimentos de Informática na ótica do utilizador, ao nível do Excel, 

Word, PowerPoint e Access; 

• Gosto pelo trabalho em equipa e com bom relacionamento interpessoal; 

• Capacidade de organização; 

• Espírito crítico e capacidade analítica; 

• Boa adaptabilidade a contextos dinâmicos e boa gestão de tempo. 

O que oferecemos: 

• Possibilidade de um forte desenvolvimento pessoal e profissional 

• Integração numa equipa dinâmica e com uma elevada experiência na área 

Se consideras ter o perfil procurado e se estás pronto para agarrar novo desafios, 

candidata-te! 

Envia-nos o teu CV até 24 de agosto para o e-mail recrutamento@gnbga.pt, indicando 

no assunto “Estágio Profissional DFI”. 
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