
 

A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA pretende admitir: 

Estágio profissional em Contabilidade 

 

Descrição 

Este colaborador irá integrar a equipa de Contabilidade, na Sede Nacional da Cruz Vermelha 

Portuguesa, em Lisboa.  

 

Principais responsabilidades: 
 

 Análise, organização e arquivo de documentação; 

 Conferência e análise de contas de terceiros; 

 Conciliações bancárias e outras; 

 Apoio no cumprimento das obrigações fiscais; 

 Apoio no tratamento contabilístico, fiscal e documental das Estruturas Locais da CVP; 

 Classificação e registo de documentos de acordo com o SNC-ESNL; 

 Apoio na preparação/validação do fecho contabilístico mensal e anual; 

 Garantir a fiabilidade da informação contabilística produzida de acordo, com as 

normas e procedimentos da CVP; 

 Apoio na preparação de reportes económico-financeiros de apoio à gestão; 

 Apoio a Pedidos de Reembolso; 

 Apoio na implementação de Sistema de Gestão nas Estruturas Locais da CVP; 

 Efetuar Formação do Sistema de Gestão nas Estruturas Locais da CVP; 

 

 

 

 



Requisitos 

 Licenciatura e/ou mestrado em Contabilidade/ Auditoria/ Gestão/ Economia/ 

Finanças/ Administração e similares; 

 Elegível para estágio profissional pela IEFP (obrigatório); 

 Domínio das ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel; 

 Conhecimentos de software SAGE e Quidgest; 

 

Preferencialmente: 

 Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipa; 

 Elevado nível de empenho, organização, proatividade e dinamismo; 

 Grande capacidade de comunicação, argumentação e responsabilidade no 

desempenho das suas funções. 

 

Oferecemos 

 Possibilidade de continuidade na Instituição após o término do estágio. 

 

 

Oferta válida até ao dia 31 de março 2021, para candidaturas@cruzvermelha.org.pt 

 

Nota:  

Terão prioridade candidatos já integrados na rede nacional da CVP. 

Com o envio do respetivo CV o candidato declara que aceita o tratamento dos seus dados 

pessoais aí contidos para fins profissionais relacionados. Os CV não seleccionados serão 

imediatamente destruídos e os CV selecionados serão mantidos na nossa base de dados até 

ao final do processo. Os dados pessoais recolhidos pela entidade destinam-se apenas ao 

processo de recrutamento. 

 

    

 

Data de publicação: 11 de fevereiro, 2021 

Cruz Vermelha Portuguesa  
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