
 
 

 

 

 

GENERATION Z IP - TRAINEES 2019 

 

 

É um programa de estágios profissionais remunerados, com duração de 12 meses, destinado a jovens 

recém-formados/as. 

 

Pretendemos candidatos/as com vontade de aprender, iniciativa e espírito de equipa, e que queiram 

explorar os seus talentos connosco. 

 

O que temos para oferecer: experiência em contexto laboral na Direção de Finanças e Mercados da 

maior empresa pública nacional cujo nível de ativos sob sua gestão supera os € 28 mil milhões, gerando 

um volume de negócios superior a € 1.000 milhões. Esta Direção assegura a gestão económico-financeira 

das 4 empresas do Grupo Infraestruturas de Portugal, desenvolvendo a sua atividade de acordo com a 

metodologia de process management sustentada em sistemas de informação de gestão integrados e 

incorporando as melhores práticas de gestão. Dada a complexidade e diversidade do Grupo IP, trabalhar 

na Direção de Finanças e Mercados do Grupo IP garante uma oportunidade única de crescimento 

profissional onde é valorizado o pensamento inovador e “fora da caixa”, características onde se pretende 

investir. 

 

 

Vaga: Licenciatura/Mestrado Contabilidade, Finanças. 

 

Local: Pragal/Almada 

 

 

Perfil do/a Candidato/a: 

 

 Competências Técnicas: Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, em especial 

Excel. Conhecimentos de contabilidade, auditoria ou fiscalidade. 

 Competências comportamentais: Bom relacionamento interpessoal, facilidade de comunicação, 

organização, responsabilidade, iniciativa. 

 

 

Atividades a desenvolver: 

 
Contas a Receber 

 Colaboração na análise de contas correntes de clientes; 

 Colaboração análise de pedidos de emissão de faturação; 

 Participação no controlo do arquivo de suporte físico de todos os tipos de documento de faturação 

emitida; 

 Colaboração no processo de gestão da faturação devolvida; 

 

Contas a Pagar 

 Colaboração na análise de contas correntes de fornecedores; 

 Colaboração na contabilização de faturação; 

 Participação no atendimento a fornecedores; 



 Arquivo de suporte físico de todos os tipos de documentação referente a faturação; 

 

Gestão Administrativa 

 Colaboração na contabilização e controlo de cauções/garantias; 

 Colaboração na conferência e controlo de Contas Finais de Obra; 

 

Tesouraria 

 Colaboração no pagamento e respetivo processamento a credores; 

 Colaboração no processamento das cobranças; 

 Monitorizar a dívida de clientes e promover a sua recuperação; 

 

Assessoria Técnica e de Gestão 

 Colaboração na garantia do cumprimento de prazos legais e institucionais; 

 Colaboração na monitorização dos processos associados à Direção; 

 Colaboração na coordenação e gestão de projetos internos. 

 

 

 

 

 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão formalizar a sua candidatura acedendo à área de 

recrutamento – estágios profissionais, no Site da Infraestruturas de Portugal 

 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/organizacao/capital-humano/recrutamento/estagios/estagios-profissionais

