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FUNÇÃO: CONTABILISTA COM EXPERIÊNCIA  

A TRAVEMESTRA, LDA, com sede em Castelo Branco, pretende reforçar a sua Equipa Técnica, com a 
contratação imediata de um(a) Profissional, com experiência, na área da Contabilidade. 

Confira abaixo, o perfil de competências que procuramos, bem como as características da função em 
causa. 

Caso se identifique com esta oportunidade de Carreira, envie-nos o seu currículo, atualizado e 
completo, para o email rh.it@travemestra.pt, com a referência CONTAB-COM_EXP_005. 

PERFIL/ HABILITAÇÕES e EXPERIÊNCIA 

• Licenciatura/Mestrado em Contabilidade (preferencial), Gestão, Economia ou semelhante; 
• Experiência prévia, entre 3 e 5 anos, no desempenho de funções similares; 
• Experiência na utilização de TOC ONLINE/ FILOSOFT / PRIMAVERA; 
• Conhecimentos de Inglês (falado e escrito) – preferencial. 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

• Capacidade para trabalhar em equipa e executar múltiplas tarefas; 
• Elevado nível de exigência pessoal e foco no cumprimento de objetivos; 
• Elevado sentido de responsabilidade; 
• Espírito crítico e capacidade de resolução de problemas; 
• Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita; 
• Capacidade de organização e estruturação pessoal. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

• Processamento e tratamento de informação contabilística; 
• Tratamento e submissão de declarações fiscais; 
• Execução de procedimentos de fecho de contas; 
• Preparação de informação contabilística a incorporar nas demonstrações financeiras; 
• Execução de tarefas de i) reconciliação de contas, ii) análise de antiguidade de saldos em 

aberto ou iii) validação analítica das contas de gastos e proveitos; 
• Preparação e tratamento a processos de auditorias internas, auditorias externas e inspeções 

fiscais; 
• Cumprimento e pleno alinhamento com as regras de controlo interno, de forma a garantir 

que todos os requisitos e normativos aplicáveis são cumpridos. 
• Capacidade de organização e estruturação pessoal. 

CONDIÇÕES OFERECIDAS 

• Plano de integração e mentoring; 

• Plano de carreira; 

• Plano de formação – externa e interna; 

• Integração em equipa dinâmica, proactiva e atualizada; 

• Tipo de Contrato: Sem Termo/Tempo Completo; 

• Condições Remuneratórias: pacote remuneratório será ajustado ao perfil do candidato(a) 

(entenda-se, experiência/competências demonstradas) ; 

• Local de Trabalho: TRAVEMESTRA, Castelo Branco. 
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