
                        
 

Estágio Profissional para Departamento de Recursos Humanos 

(M/F) 

UIP – United Invesments Portugal, membro do consórcio da IFA Hotels & Resorts, a 24 de 

fevereiro de 2016, o Hotel Vivamarinha Hotel & Suites passa por um processo de rebranding e 

tornou-se no atual, Sheraton Cascais Resort.  

 

Este investimento engloba o Hotel Sheraton Cascais, o Pine Cliffs Resort, o Real Estate e o 

Serenity SPA e a Marriott International. 

O Sheraton Cascais, está a Recrutar para a sua equipa de Recursos Humanos um Estagiário/a 

com a excelente oportunidade de desenvolvimento profissional dentro da empresa como 

 Técnico (a) de RH & Payroll Executive. 

 

 

Perfil: 

 Recém-licenciado em Gestão/Contabilidade/Economia; 

 Fluente em inglês (preferencialmente);  

 Desempenhar a sua função de acordo com os procedimentos e com autonomia, 

organização; 

 Elegível para estágio profissional pelo IEFP (não é fator obrigatório.) 

 

Responsabilidades:  

• Aprendizagem e preparação de mapas mensais para o Cálculo e Processamento salarial, 

cumprindo todos os prazos;  

•Aprendizagem e elaboração de mapas de remunerações;  

•Gestão Administrativa de Recursos Humanos, nomeadamente contratos de trabalho, seguros, 

medicina do trabalho, admissões à segurança social, gestão de férias, faltas e mapas de horas, 

entre outras;  

•Gestão da bases de dados e ficheiros individuais dos trabalhadores;  

•Aprendizagem e análise de recibos de vencimento e recibos de quitação de contas;  

•Serviços aconselhamento laboral aos colaboradores;  

•Gestão de Consultas SST e acidentes de trabalho;  

•Gestão de penhoras;  

•Elaboração de relatórios mensais e trimestrais;  

•Participação do Relatório Único.  

 

 

https://www.net-empregos.com/emprego-recursos-humanos.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-secretariado-administracao.asp
https://www.net-empregos.com/seguranca/


                        
 

 

Requisitos:  

•Formação Superior em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia Organizacional ou 

equivalente.  

•Alguns conhecimentos em Lei Laboral, Processamento salarial e Segurança Social;  

•Conhecimentos do programa SAP (fator preferencial);  

•Pontualidade e assiduidade;  

•Capacidade de se relacionar de forma eficaz e empática e com muito tacto com todos os níveis 

da organização;  

•Garantir confidencialidade e segurança de registos e informações de acordo com Lei de 

Proteção de Dados;  

•Capacidade de se organizar e produzir resultados precisos enquanto cumpre os prazos 

estabelecidos;  

•Disponibilidade e flexibilidade horária;  

•Capacidade de trabalhar individualmente e como membro da equipa;  

•Carta de Condução.  

 

Oportunidades de aprendizagem e formação: 

 Formação interna em SAP; 

 Formação interna em Lei Laboral. 

 

Vantagens:  
 

Excelente oportunidade para o seu desenvolvimento profissional  

 

Envie a sua candidatura para: rute.alves@sheratoncascais.com  ou jobs@sheratoncascais.com 

https://www.net-empregos.com/psicologia/
https://www.net-empregos.com/seguranca/
https://www.net-empregos.com/seguranca/
mailto:rute.alves@sheratoncascais.com?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Técnico%20(a)%20de%20RH%20&%20Payroll%20Executive%20-%20Sheraton%20Cascais%20Resort
file:///C:/Users/rute.alves/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/07FRBVMT/jobs@sheratoncascais.com

