
2 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS CONTABILIDAE 
- Descrição do estágio e perfil pretendido – 

A Tojal Conta está neste momento à procura de 2 profissionais com formação na área de 

contabilidade, fiscalidade e finanças para realização de dois estágios profissional, com duração 

de 9 meses, que contemplarão passagem em todas as áreas de trabalho da empresa, com 

especial destaque para a área da contabilidade.  

O perfil dos estagiários deverá reunir as seguintes características: 

• Habilitações mínimas: Licenciatura em Contabilidade, Gestão ou similar; 

• Elegibilidade para o programa de estágio do IEFP; 

• Domínio de ferramentas informáticas na ótica do utilizador; 

• Rigor e sentido de responsabilidade;  

• Orientação para o cliente; 

• Boa capacidade de comunicação, dinamismo e espírito de equipa;  

• Capacidade analítica e de resolução de problema. 

• Conhecimentos de inglês serão uma importante mais-valia. 

Como mencionado, o objetivo é que os profissionais que beneficiem dos estágios em análise 

tenham a possibilidade de experienciar todas as áreas de trabalho da Tojal Conta. Na área da 

contabilidade, as tarefas a desempenhar serão as seguintes: classificação e organização de 

documentos contabilísticos; conferência e análise das contas dos clientes sob sua 

responsabilidade; preenchimento de Declarações Fiscais; análise dos procedimentos 

contabilísticos e fiscais do cliente; contribuir na planificação dos circuitos contabilísticos. 

Na área de recursos humanos, as tarefas a desempenhar serão as seguintes: envio de processos 

de admissão e cessação de trabalhadores; participação no processo de processamento salarial; 

preenchimentos das declarações mensais a enviar à Segurança Social; comunicação de retenções 

salariais à autoridade salarial; diligências necessárias relacionadas com o Fundo de compensação 

do trabalho; envio dos mapas de seguro acidentes de trabalho. 

Por último, na área de consultoria, as tarefas a desempenhar serão as seguintes: apuramento de 

rácio de análise financeira; consulta e interpretação de indicadores macroeconómicos; 

elaboração de relatórios periódicos da situação económico-financeira do cliente. 



No final do estágio, os estagiários serão capazes de compreender e descrever todo o ciclo de 

trabalhos relativo à contabilidade de uma empresa independentemente do setor de atividade em 

que opera, do seu regime periódico de IVA, do número de funcionários, do facto de realizarem, 

ou não, operações com o exterior, entre outros fatores que distinguem as rotinas de trabalho de 

um profissional na área da contabilidade. 

Adicionalmente, os estágios serão capazes de identificar e descrever as principais obrigações e 

compromissos resultantes de uma atividade empresarial, conseguindo compreender e prever o 

normal calendário fiscal de uma empresa. 

As candidaturas deverão ser remetida para os seguintes endereços de email: 

clientes@tojalconta.pt e geral@tojalconta.pt.  
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