
 
ESTÁGIO IEFP -  CONTABILIDADE  

 
Qual é a oportunidade? 

Integrar, no âmbito de estágio do IEFP, o Programa de Mentoring de empresa de Consultoria sólida, 
que actua nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e Gestão. 
 

Propomos um estágio em contexto de trabalho, que te permitirá: 
• “Meter a mão na massa” e aprender a aplicar os conhecimentos que adquiriste na 

Universidade; 
• Integrar equipa dinâmica e versátil, que busca as melhores soluções para os clientes; 
• Desenvolver as tuas competências profissionais 

 

Se tens vontade de aprender, se queres adquirir experiência profissional, se te identificas com a 
cultura de querer fazer acontecer, se tens espírito de equipa, se os desafios te estimulam e se tens 
como foco desenvolver a tua carreira, podes ser a pessoa indicada para este estágio! 
 

Se queres ganhar experiência em …. 
• Organização de documentação para tratamento contabilístico, cumprindo as normas 

contabilísticas em vigor; 
• Conferência e elaboração de mapas financeiros 
• Preparação do envio de declarações fiscais mensais – IVA, IRS e SAFT. 
• Verificar as contas relacionadas com impostos e submeter à aprovação e validação pelo 

TOC. 
• Preparar informação para efeitos de prestação de contas fiscais - IES 
• Executar estudos e análises financeiras de suporte à tomada de decisão 
• Apoiar no desenvolvimento de novos modelos de análise/reporting e nos projetos em curso 

 

Se para ti é importante … 

• Integrar um estágio que te dá acesso à prática diária da profissão;  
• Aprender num ambiente dinâmico, numa equipa multidisciplinar, que valoriza as pessoas 

e as suas ideias; 
• Ter liberdade para dares o teu contributo e a tua opinião; 

 

E Se…. 
• És Licenciado em Contabilidade ou Gestão; 
• Tens bons conhecimentos de informática (Office / Windows); 
• E se és elegível para realização de Estágio do IEFP 

 

ENTÃO É DE TI QUE ESTAMOS À PROCURA e estamos ansiosos por conhecer-te melhor! Envia-nos 
o teu CV para vitor.alves@executiveboxes.pt  
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