
Técnico Contabilidade / ERP / Fiscalidade – Estágio Profissional  
 
A UWU Solutions tem verificado um crescimento notório, como resultado da apresentação de 
serviços diferenciadores do restante mercado. Estamos em fase de expansão quer a nível 
nacional como internacional. Somos membros de uma das maiores redes internacionais de 
empresa de consultoria nas áreas de contabilidade / Fiscalidade, o INAA Group.  
 
Na UWU encontras uma equipa com elevada experiência na área da contabilidade, fiscalidade 
e recursos humanos. A UWU assenta em duas premissas no desenvolvimento do seu produto. 
Por um lado, desenvolve e apresenta soluções de gestão, plataformas para integração de 
processos empresariais e gestão documental, disponibilizando soluções para pequenas e 
médias empresas. Por outro, procura a especialização continuada na área fiscal nacional e 
internacional, tendo em conta os desafios atuais.  
 
Conseguimos despertar o teu interesse em trabalhar connosco? Confirma se tens o perfil que 
nós procuramos.  
 
Local: Lisboa  
 
Se tens:  
- Licenciatura em Contabilidade, Economia ou Gestão;  
- Interessado(a) em novas tecnologias, principalmente nas áreas da gestão e processos;  
- Capacidade de aprendizagem, focado em objetivos e disponibilidade para o desenvolvimento 
de tarefas com autonomia;  
- Vontade de evoluir profissionalmente nesta área, lidar com empresas, e apoiá-las nos seus 
negócios. Foco no cliente.  
 
Terás como principais funções:  
- Apoiar e aprender com técnicos superiores a componente contabilística e documental de 
clientes, com a utilização das soluções tecnológicas que temos vindo e continuamos a 
desenvolver;  
- Apoiar os superiores na elaboração de todas as tarefas necessárias à realização dos serviços 
contratualizados;  
- Ter uma opinião critica sobre as coisas, apresentando sugestões / soluções tendo por base os 
conhecimentos adquiridos.  
 
A nossa oferta é apresentar um estágio profissional de nove meses, com fortes possibilidades 
de carreira, tendo por base a capacidade de evolução demonstrada que procuramos imprimir 
nos nossos colaboradores.  
 
As respostas a este anúncio deverão ser enviadas para: recrutamento@uwu.pt, com o CV 
atualizado e outros elementos considerados pertinentes.  
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