
         

        
            

  

Cofinanciado por: 

ESTÁGIOS EMPREGO PARA  

LICENCIADOS 
 
A SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento está a aceitar até 31 de maio de 2019 
candidaturas de licenciados para estágios profissionais, com início previsto para 3 de junho de 2019. 
 
Estrutura do Estágio: 

 A duração do estágio é de 9 meses. 

 O estágio começará com formação sobre a atividade da SOFID e dos objetivos do estágio. 

 Caberá ao estagiário dar apoio em tarefas como organização de bases de dados, recolha, tratamento 
e registo de informação (SIRIEF, reportes prudenciais, etc), verificação e controlo contabilístico, 
apoio na apresentação mensal das demonstrações financeiras, controlo orçamental, expediente 
relacionado com o pagamento de serviços e operações de tesouraria, apoio a outras atividades 
quotidianas da Sociedade. 

 No decorrer do estágio, o estagiário será devidamente acompanhado e orientado. 

 No final do estágio, o estagiário será avaliado pelo seu orientador. 
 
Um candidato de sucesso deverá: 

 Ser licenciado em Contabilidade (preferencial), Economia ou Gestão 

 Ter até 35 anos. 

 Ser fluente em Inglês. 

 Ser um utilizador informático experimentado em MS Office, Excel em particular (Access será uma 
vantagem). 

 Conhecimentos de organização e contabilidade bancária; 

 Boa capacidade de expressão oral e escrita; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Autonomia, dinamismo e iniciativa. 
 

A SOFID oferece uma experiência profissional numa organização financeira única. 
 
Remuneração: 
Os estagiários terão, sujeito a aprovação da Medida de Estágios de Emprego do IEFP, direito a bolsa de 
estágio bruta de 1,65 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (€719,00), subsídio de alimentação e seguro de 
acidentes de trabalho. 
 
Processo de Candidatura e Seleção: 

 Uma carta de apresentação (em português) e o CV (em Inglês) devem ser enviados para 
recursos.humanos@sofid.pt com o assunto “Estágios Profissionais”. 

 Atempadamente, serão marcadas entrevistas com todos os candidatos considerados 
“selecionáveis”. 

 Todos os candidatos que não forem contactados no prazo de 10 dias, deverão assumir que a sua 
candidatura não avançou. 

 Um contrato de estágio deverá ser assinado entre a SOFID e os candidatos que forem selecionados. 
O contrato só pode ser assinado mediante apresentação de Certificado de Habilitações. 

 Todas as dúvidas devem ser enviadas para o mesmo endereço de e-mail com o assunto “Estágios 
Profissionais – Dúvidas”. 

 Candidaturas que não cumpram estes requisitos não serão tratadas. 
 

SOFID 
A SOFID é uma instituição financeira de crédito detida maioritariamente pelo Estado Português (80%) e 
regulada pelo Banco de Portugal. Tem como outros acionistas o Millennium BCP, o Novo Banco, a CGD e o 
Banco BPI e a CAF. A Sociedade tem por objecto o financiamento de projetos de investimento de empresas 
portuguesas em países emergentes e em vias de desenvolvimento. Pode intervir em todo o tipo de projetos 
através de operações financeiras e prestação de serviços, de forma a contribuir para o desenvolvimento 
sustentável de países em desenvolvimento, em articulação com os objetivos e estratégia do Estado 
Português. 
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