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O programa de estágio pretende capacitar o estagiário no desenvolvimento dos conhecimentos 

nas matérias de contabilidade, fiscalidade e análise financeira.  

Neste sentido o estágio pretender fornecer as seguintes capacitações:  

 Processamento de todos os documentos contabilísticos no sistema informático 

disponibilizado pela Finance4you 

 Organização e lançamento de documentos contabilísticos  

 Análise e conciliação de contas correntes  

 Controlo de ativos fixos tangíveis e intangíveis por fichas individualizadas  

 Elaboração de reconciliações de contas de bancos  

 Conciliação de contas correntes de clientes, fornecedores e outros terceiros  

 Fecho de contas e apuramento de resultados  

 Preparação do Balanço e Demonstração dos Resultados; 

 Preparação do relatório de gestão; 

 Preparação das declarações fiscais periódicas; 

 Preparação e submissão do dossier fiscal; 

 Comunicação da admissão e cessação de trabalhadores junto das Entidades Oficiais; 

 Processamento de salários mensal; 

 Envio mensal da declaração de remunerações para a Segurança Social e comunicação da 

importância devida para pagamento da Taxa Social Única; 

 Envio mensal da Declaração Mensal de Remunerações (DMR)  

 Inscrição de novos trabalhadores no Fundo de Compensação do Trabalho e no Fundo de 

Garantia de Compensação do Trabalho e emissão mensal das guias de pagamento; 

 Emissão da declaração anual de rendimentos para cada trabalhador; 

 Emissão do relatório único (anexo D é delegado à empresa responsável pela organização 

dos serviços de SST) 

 Interpretação e aplicação da legislação fiscal à contabilidade 

 Elaboração de projeções financeiras 

 



 
Perfil do candidato 

 Curso Profissional nível 4 e/ou 5 ou Licenciatura em Contabilidade, Gestão de Empresas 

ou similar; 

 Conhecimentos de contabilidade e fiscalidade 

 Conhecimento do sistema de contabilidade Toconline   

 Disponibilidade para iniciar o estágio entre Janeiro e Fevereiro de 2020 

 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador em Windows, Word, Excel, 

Outlook 

 Boa capacidade de organização e gestão de tempo 

 Gosto pelo trabalho em equipa 

 Dinamismo e Sentido de Responsabilidade 

Candidaturas para: contabilidade@finance4you.pt 
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