
 

  

 

 

ESTAGIÁRIO PARA ÁREA DE CONTROLO DE GESTÃO 

A Lisboa Feiras Congressos e Eventos está a recrutar para a área de Controlo de Gestão no 

âmbito da Medida Estágios Profissionais do IEFP. 

PERFIL PRETENDIDO: 

 Formação Superior na área de Contabilidade; 

 Elevada capacidade analítica e de interpretação de resultados; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal, dinamismo, proatividade, iniciativa, 

trabalho em equipa e forte orientação para resultados; 

 Fluência em Inglês, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma; 

 Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office, com forte domínio de Excel e gosto 

por tecnologias de informação; 

 Elevado sentido de responsabilidade e autonomia. 

ATIVIDADES A DESEMPENHAR: 

 Elaborar e monitorizar o budget anual; 

 Apoiar o processo de preparação do plano estratégico, plano de atividades e orçamento; 

 Analisar o desempenho das diferentes empresas e áreas de negócio com base no plano 

de  

 Analisar desvios do orçamento versus real; 

 Garantir a fiabilidade da informação financeira e a minimização da ocorrência de erros; 

 Elaborar e controlar o reporting; 

 Apurar os principais indicadores de performance; 

 Desenvolver e manter standards e eficiência de custos; 

 Produzir informação financeira e de gestão para a organização; 

 Preparar mapas de análise de resultados; 

 Apoiar no tratamento contabilístico dos documentos inerentes aos processos de 

fornecedores, clientes, contabilidade geral e analítica; 

 Colaborar na organização de processos relacionados com os procedimentos fiscais e 

legais; 

 Contribuir na produção de relatórios de controlo de gestão; 

 Apoiar na resposta a inquéritos estatísticos para entidades nacionais e internacionais; 

 Reconciliação de contas de fornecedores e clientes; 

 Conciliação bancária; 

 Manutenção do dossier fiscal;  

 Preencher modelos de distribuição/imputação de custos; 

 Identificar necessidades para implementação de procedimentos de controlo; 

 Auditar de forma aleatória o cumprimento dos procedimentos estabelecidos. 

Os interessados devem enviar CV para o e-mail: drhd_gf@ccl.fil.pt, com o assunto “ÁREA DE 

CONTROLO DE GESTÃO – ESTÁGIO IEFP”, até ao próximo dia 09 de Setembro de 2019. 

drhd_gf@ccl.fil.pt

