
ESTÁGIO PROFISSIONAL ÁREA CONTABILIDADE (IEFP – NÍVEL VI) 
 
OBJECTIVOS 
 Desenvolver competências no departamento financeiro que vise a formação para o 
desenvolvimento das funções de contabilidade, nomeadamente organização/classificação e 
contabilização de documentos, reconciliações bancárias e tarefas de apoio ao controlo de 
gestão. Formação em softwares de gestão, denominados ERP´s e em Excel avançado. 
Competências: Atribuição de responsabilidade na execução das funções, integrado com os 
vários departamentos da empresa, com objetivo máximo de obter autonomia de forma a 
atingir os objetivos delineados. Integração: após o período de estágio é feita a avaliação do seu 
desempenho para avaliar a integração na empresa. 
 
PERFIL DE COMPETÊNCIAS 
Candidatos (as) com habilitações ao nível de Licenciatura (Nível 6), com conhecimentos na 

ótica do utilizador ao nível do Office, apetência e vocação para tarefas financeiras e elevado 

sentido de organização. 

INTEGRAÇÃO  
Após o período de estágio é feita a avaliação do seu desempenho para avaliar a integração na 
empresa.  
 
FUNÇÕES: 
- Organização dos documentos de suporte da contabilidade; 
- Classificação de documentos sabendo qual é a sua natureza (gasto/rendimento) e qual a sua 
classificação analítica (centro de custo/projeto) e por fim a sua contabilização; 
- Reconciliações bancárias; 
- Tarefas de apoio ao controlo de gestão. 
 
Os requisitos necessários são:  
- Elegibilidade para realizar Estágio Profissional (IEFP) - obrigatório; 
- Licenciatura na área da Contabilidade ou áreas semelhantes (obrigatório); 
- Conhecimentos na ótica do utilizador ao nível do Office; 
- Apetência para tarefas financeiras; 
- Elevado sentido de organização; 
- Proatividade e autonomia. 
 

Condições oferecidas:  
- 9 Meses de estágio profissional, com possibilidade de integração na empresa;  
- Remuneração bruta mensal: 707,69€;  
- Subsídio de alimentação diário no valor de 7,50€, pago em cartão refeição.  
 
Local de trabalho - Venda do Pinheiro  
Horário - De 2ª a 6ª, das 9h às 18h, com pausa de 1h para almoço 
 


