
 

Controlo Financeiro (Júnior) – Sintra 

Anteriormente conhecida como Digal, agora somos OZDigal. Passámos também a fazer parte do Grupo OZ 

Energia e temos orgulho em mantermo-nos 100% Portugueses. Estamos mais fortes, mais dinâmicos e 

preparados para proporcionar aos nossos Clientes uma oferta de produtos mais alargada e serviços mais 

inovadores. Mantemos a dedicação de sempre, a qualidade superior do nosso serviço e a mesma procura 

de excelência. É neste contexto que gostaríamos de reforçar a nossa equipa Financeira, com a contratação 

de um novo Estagiário de Controlo Financeiro. 

Nesta função as principais tarefas e responsabilidades serão: 

• Elaboração de mapas de apoio à gestão; 

• Identificação de pontos críticos e processos de melhoria; 

• Análise dos dados fornecidos pela contabilidade para posterior produção de mapas destinados à 

Administração, análise de desvios e elaboração de forescasts; 

• Revisão de resultados e reporting mensal; 

• Apurar os principais indicadores de performance (criando e monitorizando KPI’s);  

• Preparação e participação em análises de negócio, aportando valor ao processo de tomada de 

decisão, propondo planos de acção a levar a cabo; 

• Análise e suporte na implementação de medidas de controlo interno e de procedimentos 

definidos pelo Grupo; 

• Preparar informação e acompanhar entidades externas, nomeadamente as equipas de auditoria, 

dando suporte na implementação das devidas sugestões correctivas; 

• Análise de novos investimentos/investimentos existentes, propondo acções que visem a máxima 

rentabilidade; 

 

Para um bom desempenho nesta função, será valorizado:  

• Licenciatura concluída nas áreas de Gestão, Economia ou Finanças; 

• Conhecimentos de trabalho em ambiente SAP e utilização avançada do MS Office (Excel); 

• Fluência em Inglês (Preferencial); 

• Atitude pró-activa;  

• Facilidade de relacionamento interpessoal;  

• Capacidade de adaptação; 

• Elegível para estágio profissional (factor eliminatório). 

 

A nossa oferta: 

• Estágio Profissional remunerado através do IEFP (já aprovado), com duração de 9 meses e 

perspectivas de continuidade. 

 

Se reúne estas características e tem interesse na nossa oferta, envie-nos o seu CV em formato PDF, com a 

referência CFIN01.2019, para rh@ozdigal.pt. 

Os candidatos seleccionados serão contactados em breve. 


