
 

 

 
 

Junta-te a uma equipa com experiência e valoriza-te no mercado 

Se acabaste uma etapa da formação académica, vem colaborar com a Reportmaxi – consultores, Lda 
e valoriza-te, reforçando a tua formação pessoal e técnica, tais como as tuas competências e os teus 
conhecimentos, participando em diversos tipos de projetos, em diferentes tipos de negócios, 
atividades e serviços.  

Asseguramos respeito a todos os nossos colaboradores e formação permanente, indispensável à 
efetiva prestação de um serviço, tal como à sua formação geral, e possibilidade de progressão da 
própria carreira. Valorizamos as pessoas, dado que são o principal ativo da ReportMaxi.  

Estamos no mercado para acrescentar valor aos nossos Colaboradores e Clientes, sejam eles 
públicos ou privados, com soluções de Corporate Governance, Serviços de Estratégia, Assessoria 
Económica e Financeira, Reengenharia de Processos, Sistemas de Informação, Organização e Pessoas, 
Conformidade e Gestão de Risco e controlo interno.  

Na realização de todos os nossos projetos, utilizamos métodos/metodologias específicas a cada 
projeto, que assentam em standards nacional e internacionalmente reconhecidos, p.e. (i) Modelo 
CAF (Commom Assessment Framework), (ii) COSO, (iii) COBIT, (iv) Método do Rendimento, ISO, etc.  

A ReportMaxi é constituída por uma equipa de profissionais provenientes das denominadas Big Four, 
de pequenas e médias empresas de auditoria e consultoria, do setor público e das Universidades.  

Assente, num crescimento anual de dois dígitos, a ReportMaxi, pretende reforçar a sua equipa, com 
Assessores Técnicos Juniores (m/f), para integrar os seus quadros oportunamente.  

Perfil  

Desejamos acrescentar pessoas à nossa família (ReportMaxi), com os seguintes requisitos:  

• Licenciatura, Mestres ou Doutorados em Contabilidade, Finanças, Gestão, Economia, 

Auditoria ou similar;  

• Bons conhecimentos de Excel e Word;  

• Conhecimentos de Inglês;  

• Pró-ativo, com sentido de responsabilidade e autónomo;  

• Capacidade de trabalho em equipa;  

• Boa capacidade de comunicação e capacidade de aprendizagem;  

• Disponibilidade imediata/quase imediata;  

• Princípios éticos, morais, humanos e sociais.  

 

A ReportMaxi, privilegia quem apresente experiência ou bons conhecimentos/experiência em 
Contabilidade, gestão de projetos/ferramentas de gestão, processos de negócio, controlo interno, 
metodologias e ferramentas nacionalmente reconhecidas. 


