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Direção Financeira 
(Área de contabilidade) 

2 estágios profissionais 

Lisboa 

m/f 
 

 
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. - AICEP -, entidade 

pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente de 

negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa, pretende 

conceder dois estágios profissionais na Direção Financeira (área de contabilidade) que 

consistirão numa formação prática em contexto de trabalho, realizando, entre outras, as 

seguintes funções: 

 

− Reencaminhamento a todos os serviços das faturas para classificação; 

− Conferência de todas as faturas da Sede; 

− Elaboração de cartas de devolução de faturas; 

− Apuramento de saldos de ações autossustentadas; 

− Conferência de todo o processo das Prestações de Contas de todos os Pontos de Rede; 

− Apoio a todos os Pontos de Rede a nível de contabilidade; 

− Classificação e validação das faturas incluídas nas Prestações de Contas dos Pontos de 

Rede; 

− Reconciliações Bancárias dos Bancos dos Pontos de Rede; 

− Conferência de saldos em aberto de contas correntes na Rede; 

− Responsável direto por diversos Pontos de Rede. 

 

 

Competências Exigidas 

− Licenciatura em Economia, Contabilidade ou Gestão de Empresas; 

− Gosto por trabalho em equipa; 

− Discrição e capacidade de manutenção de reserva sobre os assuntos tratados; 

− Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
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− Facilidade de comunicação; 

− Conhecimentos de inglês; 

− Espírito de iniciativa, organização, planificação e dinamização de atividades tendo em 

vista os objetivos delineados. 

 

 

Competências Preferenciais 

− Conhecimentos ao nível da contabilidade no âmbito do SNC-AP; 

− Conhecimentos no âmbito do software PRIMAVERA; 

− Formação profissional no âmbito da contabilidade pública. 

 

 

 

 

Os estágios terão a duração de 12 meses cada e um subsídio mensal de estágio de 850,00 €, 

acrescido de subsídio de refeição de 4,77 €/dia de estágio. 

 

Os candidatos interessados deverão responder para a Direção de Recursos Humanos 

(recrutamento@portugalglobal.pt), enviando obrigatoriamente o currículo em português e 

inglês, em formato Europass, com indicação da nota final da licenciatura, até 15 de julho de 

2022, mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DF-CONT.2EST.2022.06.AICEP». 

 

O candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo máximo de 30 dias após o termo 

do prazo para receção de candidaturas. 
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