
 
 

 

Estagiário com Mestrado – Área de Contabilidade 

Somos uma empresa de consultadoria de gestão e contabilidade que presta aconselhamento e 

todas as áreas financeiras e de gestão com a missão de apoiar os empresários e gestores no 

desenvolvimento dos seus negócios. Sediada no Taguspark, há 15 anos que disponibilizamos 

soluções e informação financeira para que os nossos clientes possam tomar decisões com um 

melhor conhecimento dos contextos, com avaliação dos cenários possíveis e sempre orientadas 

pelos seus objetivos.  

Mas mais do que negócios ou empresas, ao longo dos anos habituamo-nos a ver ideias a crescer 

e pessoas a realizar sonhos de vida. Gostamos de trabalhar com pessoas que nos contagiam e 

que contagiamos com a energia positiva da vida. Acreditamos na capacidade humana de 

empreender e gerar melhores condições de vida. Acreditamos que o nosso trabalho é importante 

e contribui para apoiar, inspirar e alavancar os empresários para atingirem os seus objetivos e 

criar valor para as suas equipas. 

Em resposta ao crescimento da empresa temos necessidade de reforçar a equipa e procuramos 

profissionais da área de contabilidade que para além de terem um gosto pela área, queiram 

apostar no seu desenvolvimento pessoal e realizar-se na missão de dar um contributo relevante 

para o sucesso dos nossos clientes.  

Descrição/Funções:  

Uma vez que se trata de um estágio profissional, todas as funções serão desempenhadas após 
formação pelo S/ orientador: 

- Submissão de obrigações fiscais; 

- Lançamentos Contabilísticos;  

- Reconciliação Bancária;  

- Análise de relatórios de gestão; 

 

Requisitos:  

Mínimo Mestrado; Idade até 36 anos; valoriza-se formação superior na área de contabilidade, 

fiscalidade e/ ou análise financeira; bons conhecimentos de Excel, Software Primavera; 

organização e método de trabalho; comunicativo e pró-ativo; dinâmico e diligente. 

Se acha que os números têm um encanto especial, conheça-nos em www.alavan.pt e venha 

juntar-se a equipa jovem e dinâmica, comprometida com o crescimento pessoal. Envie o seu 

Curriculum Vitae atualizado com fotografia para o email: hello@alavan.pt 

http://www.alavan.pt/
mailto:hello@alavan.pt

