
 

 

 

 

A TEJO BRINDE ESTÁ A RECRUTAR! 
 

A Tejo Brinde é uma empresa especializada na importação de material promocional, 
proveniente do Oriente e Europa, e subsequente distribuição no mercado português e 
internacional. Estamos no mercado há 35 anos, com um crescimento contínuo e acelerado, o 
que nos leva a procurar reforços para as nossas equipas.      

Atualmente contamos com mais de 100 colaboradores e com 10.000m2 de armazém 
com stock, junto ao aeroporto de Lisboa, que englobam também os nossos escritórios e serviços 
de impressão próprios.  

Procuramos candidatos para a realização de estágios curriculares, com a duração de 3 
meses. As funções implicam apoio e formação no Departamento de Compras 

 
Tarefas: 
- Lançamento de faturas referentes aos processos de compra de mercadorias feitos; 
- Assegurar os processos de despacho aduaneiro de importação em Portugal e Resolução de 
problemas no mesmo; 
- Garantir o cumprimento de todas as exigências legais na importação das mercadorias em 
Portugal; 
- Recolha e preparação da documentação para despacho aduaneiro de importação em Portugal; 
- Validação da documentação recolhida; 
- Emissão da documentação (Invoice e Packing List) para despacho aduaneiro de exportação em 
Portugal e na China; 
- Identificação dos códigos pautais que melhor se adequam aos produtos a importar para a UE; 
- Reclamações aos transportadores e seguradoras por danos na mercadoria recebida imputáveis 
ao transportador; 
 
Perfil Desejado: 
– Pessoa dinâmica com criatividade e vontade de inovar; 
– Elevado sentido de responsabilidade; 
– Capacidade para resolução de problemas; 
– Gosto por trabalhar em equipa. 
 
Condições para o estágio curricular (3 meses): 
- Subsídio de Transporte; 
- Subsídio de Alimentação; 

- Integração em equipa jovem e dinâmica; 

- Formação contínua; 

- Ambiente de trabalho motivador com capacidade de desenvolvimento de conhecimentos; 

- Possibilidade de ingressar diretamente na equipa da Tejo Brinde, contrato de trabalho no 

fim do estágio. 

 

 

Envio de Cv’s para filipa@tejobrinde.pt. 

 
 
 

A equipa Tejo Brinde espera por ti! 
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