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RECRUTAMENTO 

COLABORADOR PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

(m/f) 
 
A FUNDAÇÃO S. JOÃO DE DEUS (FSJD) - está a recrutar para a sua área administrativa e financeira,  
um/a Colaborador/a, com disponibilidade imediata (ELIMINATÓRIO).  
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

● Licenciatura em CONTABILIDADE, ECONOMIA OU GESTÃO; 
● Experiência profissional na área da Contabilidade, Gestão Financeira e Administrativa; 
● Conhecimentos gerais de faturação e de processos de controlo de contas correntes; 
● Conhecimentos de procedimentos gerais de gestão documental contabilística (recepção, 

análise, classificação de acordo com o SNC – ESNL, registo e organização, assim como o 
respectivo arquivo de documentos); 

● Experiência em Recursos Humanos, nomeadamente no processamento de vencimentos e 
demais assuntos relacionados com a gestão de Recursos Humanos (obrigações com 
admissões, saídas, seguros, etc); 

 
REQUISITOS PREFERENCIAIS 

● Boa apresentação e atitude de disponibilidade; 
● Bom comunicador e detentor de valores sociais e humanos compatíveis com a Instituição; 
● Orientado para o trabalho em equipa e para a produtividade e concretização de objetivos; 
● Personalidade proativa, de adaptação a situações multifacetadas e com espírito de iniciativa; 
● Elevado sentido de responsabilidade e rigor nas tarefas desempenhadas; 

 
OFERECE-SE: 

● Vencimento no valor de 1.048,47€ para a realização de 38 horas semanais; 
● Subsídio de Alimentação; 
● Seguro de acidentes de trabalho. 

 
PROCEDIMENTO de ENVIO de CANDIDATURA: 
 

● Enviar até sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2020, um e-mail para recrutamento@fsjd.pt   
(Não serão aceites candidaturas por outra via). 

● Ao e-mail deverá anexar: (1) o seu Curriculum Vitae, assim como (2) Carta de 
Recomendação (último local de trabalho) / Carta de Apresentação; 

● A ausência de algum destes documentos inviabiliza a aceitação da candidatura. 
● Ao candidato aceite a contrato será requerida a apresentação da declaração de Registo 

Criminal. 
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Avalia-se depois: 
 

 
 

● Capacidade de monitorizar o fecho mensal de várias áreas contabilísticas (reporte ao TOC de 
todas as tarefas mensais e apoio no cumprimento de todas as obrigações fiscais tanto 
mensais como anuais); 

● Capacidade de elaboração de reconciliações bancárias; 
● Experiência com contabilidade analítica (Centros de Custo); 
● Experiência na elaboração de orçamentos e respetivo controlo; 
● Conhecimentos em software MSOffice (enquanto utilizador);  
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