
 

 
 

A EDP Valor procura para Estágio Profissional: 
 

Estagiário/a para a área da Fiscalidade 
 
 
Queres fazer parte de uma empresa global, líder e focada na sustentabilidade? 
Junta a tua à nossa energia e faz parte do coração das nossas operações! 
 
Atividades de Estágio: 

• Apuramento da estimativa mensal de IRC; 

• Cumprimento das obrigações declarativas e acessórias relativas aos diversos impostos (M22, DPIVA, 
declarações de retenção na fonte, IES, dossier fiscais, etc); 

• Acompanhamento das inspeções tributárias (resposta a pedidos de elementos e análise crítica de 
relatórios); 

• Apresentação e preparação de pedidos de reembolso de IVA; 

• Enquadramento fiscal dos pagamentos a não residentes e controlo das exigências formais em termos 
de formulários; 

• Elaboração de dossiers de preços de transferência; 

• Extração e envio dos ficheiros SAFT; 

• Participação em projetos de Tl relacionados com a Fiscalidade. 

 
Procuramos Talentos:  

• Com Licenciatura ou Mestrado em Gestão, Economia ou Contabilidade; 

• Recém-formados ou com formação académica concluída até há 3 anos; 

• Com experiência profissional inferior a 2 anos na sua área de formação. 
 
E as características que se seguem: 

• Capacidade de antecipar a mudança e adaptar-se facilmente; 

• Orientação para resultados, num ambiente dinâmico e competitivo; 

• Gosto por trabalhar em equipa, num mundo global; 

• Energia e vontade de deixar a marca em projetos desafiantes. 
 
Local de Estágio:  

• Lisboa 
 
Condições: 

• Estágio remunerado com duração de 9 meses; 

• Estágio a decorrer em horário laboral; 

• Oportunidade única de formação e aprendizagem numa Empresa líder. 
 

És o talento que procuramos? Candidata-te!  
Começa a tua carreira com a energia certa e junta-te a nós! 



 

 

 
 

Os interessados devem candidatar-se, até ao dia 30 de Agosto de 2018, preenchendo a Ficha de Candidatura 
no site https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as Oportunidades” -» Referência “Estagiário/a para a área da 
Fiscalidade”. 

https://jobs.edp.com/

