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Player de referência mundial em serviços de Tecnologias de Informação e Transformação Digital, 
o Grupo Gfi tem mais de 47 anos de experiência e uma equipa de 18.000 profissionais, em 20 
países. Em Portugal desde 1999, a Gfi tem uma equipa de 1.500 profissionais em Lisboa, Porto, 
Covilhã e Bragança, e atua sobre cinco áreas de negócio: Consulting, Application Services, 
Infrastructure Services, Business Solutions e Software. Desafia-te e junta-te a nós! New 
Challenges and News Ideas are coming. 

 

 

Contabilidade - Trainee 
CT_19 
Lisboa 

 
 
 

Descrição: 
A Gfi Portugal pretende reforçar a sua equipa financeira. O Trainee irá aprender a execução de 
tarefas de preparação, classificação e registo de faturas de fornecedores, Validação fiscal de 
documentos, entre outras. 

 

Perfil: 
 Licenciatura recente em Contabilidade; 

 Conhecimentos da língua francesa (valorizado); 

 Boa capacidade de trabalho em equipa, sentido de organização e cumprimento de 
prazos; 

 Capacidade de análise; 

 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Excel, Word); 

 Full time. 
 

Oferecemos: 
 Remuneração compatível com as aptidões e experiência evidenciadas;  

 Subsídio de alimentação; 

 Integração em equipa experiente. 
 
 
 
 
 
Envie-nos a sua candidatura para recrutamento@gfi.pt 
 

 

Gfi 
Visite-nos em www.gfi.pt e subscreva a nossa Newsletter Jobs! 
 
 

 

 

 

mailto:recrutamento@gfi.pt
http://www.gfi.pt/
http://www.gfi.pt/newsletter-jobs


 

2 

 

 

Player de referência mundial em serviços de Tecnologias de Informação e Transformação Digital, 
o Grupo Gfi tem mais de 47 anos de experiência e uma equipa de 18.000 profissionais, em 20 
países. Em Portugal desde 1999, a Gfi tem uma equipa de 1.500 profissionais em Lisboa, Porto, 
Covilhã e Bragança, e atua sobre cinco áreas de negócio: Consulting, Application Services, 
Infrastructure Services, Business Solutions e Software. Desafia-te e junta-te a nós! New 
Challenges and News Ideas are coming. 

 
Business Analyst - Trainee 

BAT_19 
Lisboa 

 

  
Descrição da Função: 
A Gfi procura reforçar a sua equipa com um Business Analyst para integrar a sua área de 
Consultoria. As suas principais funções serão: 

 Participação em projetos de estratégia corporativa e institucional; 

 Identificação e avaliação de oportunidades de melhoria organizativa, operacional e 
tecnológica; 

 Elaboração de estudos e preparação de indicadores de acompanhamento e reporting; 

 Desenho, análise e implementação de modelos de negócio e serviços digitais; 

 Preparação e acompanhamento de operações no âmbito de incentivos públicos. 

 
 

Perfil: 
 Licenciatura em Economia, Gestão, Engenharia, ou equivalente; 

 Espírito crítico e analítico; 

 Conhecimentos avançados de MS Office; 

 Domínio da língua inglesa; 

 Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa. 

 

Oferecemos:  
 Oportunidade de trabalhar num ambiente tecnológico desafiante, com equipas 

dinâmicas e projetos inovadores; 

 Oportunidades de desenvolvimento profissional. 
 

 
Envie-nos a sua candidatura para recrutamento@gfi.pt 
 

 

Gfi 
Visite-nos em www.gfi.pt e subscreva a nossa Newsletter Jobs! 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:recrutamento@gfi.pt
http://www.gfi.pt/
http://www.gfi.pt/newsletter-jobs


 

3 

 

 
 
 
Player de referência mundial em serviços de Tecnologias de Informação e Transformação Digital, 
o Grupo Gfi tem mais de 47 anos de experiência e uma equipa de 18.000 profissionais, em 20 
países. Em Portugal desde 1999, a Gfi tem uma equipa de 1.500 profissionais em Lisboa, Porto, 
Covilhã e Bragança, e atua sobre cinco áreas de negócio: Consulting, Application Services, 
Infrastructure Services, Business Solutions e Software. Desafia-te e junta-te a nós! New 
Challenges and News Ideas are coming. 

 
Trainee Controlo de Gestão 

TCG_19 
Lisboa 

 

  

Descrição da Função: 
A Gfi volta a apostar no teu talento, estando à procura de Licenciados na área de Gestão, 
Economia ou similar para integrar a sua equipa de Controlo de Gestão. 
 

Perfil: 
 Licenciatura em Gestão, Economia ou similar; 

 Bons conhecimentos de Excel; 

 Elevado sentido de organização, atenção ao detalhe, rigor e proatividade; 

 Capacidade de análise e espírito crítico; 

 Facilidade de comunicação e espírito de equipa; 

 Bom nível de Inglês (escrito e oral); 

 Conhecimentos de francês serão valorizados; 

 Elegível para estágio (IEFP). 

 

 
Oferecemos:  

 Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante, com equipas dinâmicas e projetos 
inovadores; 

 Oportunidades de desenvolvimento profissional. 
 

 
Envie-nos a sua candidatura para recrutamento@gfi.pt 
 

 

Gfi 
Visite-nos em www.gfi.pt e subscreva a nossa Newsletter Jobs! 
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Player de referência mundial em serviços de Tecnologias de Informação e Transformação Digital, 
o Grupo Gfi tem mais de 47 anos de experiência e uma equipa de 18.000 profissionais, em 20 
países. Em Portugal desde 1999, a Gfi tem uma equipa de 1.500 profissionais em Lisboa, Porto, 
Covilhã e Bragança, e atua sobre cinco áreas de negócio: Consulting, Application Services, 
Infrastructure Services, Business Solutions e Software. Desafia-te e junta-te a nós! New 
Challenges and News Ideas are coming. 

 
Trainee Segurança de Informação 

TSI_19 
Lisboa  

 

  
Descrição da Função: 
A Gfi volta a apostar no teu talento, estando à procura de Licenciados na área das Tecnologias 
da Informação para integrar a sua equipa de Segurança. 
 
Perfil: 

 Licenciatura em Tecnologias da Informação ou similar; 

 Valorizam-se conhecimentos em Segurança de Informação, Proteção de dados, IT 
Governance e Gestão de Risco; 

 Valorizam-se conhecimentos Ethical Hacking, OWASP, Análise Forense, Penetration 
Testing, Vulnerability Scan; 

 Valorizam-se noções de JAVA, .NET, PHP, PERL, PYTHON, Redes, S.O. Linux, S.O 
Windows, TCP, Criptografia; 

 Capacidade de análise, estruturação de modelos e proatividade; 

 Espírito de equipa, criativo/a e inovador; 

 Boa capacidade de comunicação verbal e escrita; 

 Resistência ao stress. 
 
 
Oferecemos:  

 Oportunidade de trabalhar num ambiente tecnológico desafiante, com equipas 
dinâmicas e projetos inovadores; 

 Oportunidades de desenvolvimento profissional. 
 

 
 
Envie-nos a sua candidatura para recrutamento@gfi.pt 
 

 
Gfi 
Visite-nos em www.gfi.pt e subscreva a nossa Newsletter Jobs! 
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Player de referência mundial em serviços de Tecnologias de Informação e Transformação Digital, 
o Grupo Gfi tem mais de 47 anos de experiência e uma equipa de 18.000 profissionais, em 20 
países. Em Portugal desde 1999, a Gfi tem uma equipa de 1.500 profissionais em Lisboa, Porto, 
Covilhã e Bragança, e atua sobre cinco áreas de negócio: Consulting, Application Services, 
Infrastructure Services, Business Solutions e Software. Desafia-te e junta-te a nós! New 
Challenges and News Ideas are coming. 
  
 

BPM Trainee 
BPMT_19 

Lisboa 
 
  
Descrição: 
Com o objetivo de reforçar a equipa de Implementação da sua solução de Gestão Documental, 
a Gfi procura Trainees na área de Gestão de Processos de Negócios. 
As suas responsabilidades passarão pelo levantamento de requisitos / fluxos de trabalho, assim 
como pela análise, redesenho, especificação e implementação dos mesmos. 
 
 
Perfil: 

 Licenciatura em Engenharia Informática, Gestão ou equivalente; 

 Alguns conhecimento de técnicas, processos e ferramentas de análise de negócio 
(preferencial) 

 Fluente em inglês; 

 Orientação à solução e simplificação; 

 Forte capacidade analítica, de organização e planeamento; 

 Capacidade de comunicação, criatividade e espírito de equipa; 

 Gosto pela área da tecnológica. 
 
 
Oferecemos:  

 Oportunidade de trabalhar num ambiente tecnológico desafiante, com equipas 
dinâmicas e projetos inovadores; 

 Pacote salarial de acordo as competências reveladas; 

 Oportunidades de desenvolvimento profissional. 
 
Envie-nos a sua candidatura para recrutamento@gfi.pt 
 

 
Gfi 
Visite-nos em www.gfi.pt e subscreva a nossa Newsletter Jobs! 
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