
Auditor Externo - Setor Público (M/F)   

 

O nosso cliente é uma SROC de referência no mercado. No seguimento da sua estratégia de 

crescimento pretende recrutar um Auditor Externo (M/F). 

 

Descrição da Função:  

- Analisar os controlos internos/procedimentos implementados e determinar o nível de risco de 

clientes; 

- Identificar as áreas chave a analisar e elaborar o plano de auditoria às mesmas; 

- Validar a informação financeira presente nas contas dos clientes, aquando do fecho de contas, 

de modo a certificar que estas traduzem uma imagem fiel da atividade dos mesmos; 

- Definir ações corretivas e recomendações de melhoria aos pontos de auditoria identificados; 

- Elaborar relatórios de conclusões sobre o trabalho de auditoria. 

 

Perfil do candidato: 

- Habilitações mínimas ao nível da licenciatura nas áreas de Contabilidade, Economia, Gestão, 

Administração de Empresas; 

- Experiência de 3 a 5 anos em funções de auditoria; 

- Experiência prévia a trabalhar em clientes do setor público; 

- Domínio das ferramentas Microsoft Excel; 

- Espírito crítico e analítico; 

- Excelentes conhecimentos de Inglês (Preferencial); 

- Excelente capacidade de comunicação com outros departamentos; 

- Forte capacidade de trabalho em equipa. 

 

Oferta: 

- Full Time; 

- Contrato direto com a empresa; 

- Bom ambiente de trabalho. 

 

 Observações: 

- Lisboa; 

- Asseguramos total confidencialidade no tratamento das candidaturas. 

 

Responder para: 

Elevus Lisboa - ADM & FINAN 

 



Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: 

ana.nascimento@elevus.pt, colocando no Assunto/Subject do e-mail, a referência 

ELAF/008/21. 

 

Ao responder a esta oferta de emprego e ao enviar o seu CV para a Elevus, confirma que 

leu, compreendeu e aceita a nossa política de privacidade (http://elevus.pt/politica-

privacidade.php).   

 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 – 5A, 1070-067 Lisboa 

Tel: 21 781 24 50 | Fax: 21 781 24 59 

lisboa@elevus.pt | www.elevus.pt 

 

Siga-nos através das redes sociais: 

Facebook: http://www.facebook.com/elevus.portugal 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3244317 
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