
REQUISITOS:
• Licenciatura em Contabilidade, Gestão ou Finanças;
• Inscrição da Ordem dos Contabilistas Certificados

(obrigatório);
• Mínimo de 3 anos de experiência comprovada no

sector Industrial (obrigatório);
• Conhecimentos avançados de Excel;
• Conhecimentos de ERP Primavera (preferencial);
• Conhecimentos de inglês e espanhol (preferencial);
• Forte sentido de responsabilidade e organização;
• Bom relacionamento interpessoal e capacidade de

trabalho em equipa.
• Com carta de condução;
• Experiência na função.
• Disponibilidade imediata;

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Este profissional irá reportar diretamente à Direção
deste departamento e terá as seguintes
responsabilidades:
 Organização e manutenção correta dos registos

contabilísticos, garantindo que as contabilizações
obedecem aos critérios definidos e de acordo com os
normativos legais, com especial enfoque para a
correta contabilização dos stocks existentes;

 Elaboração, conferência e envio das diversas
declarações fiscais;

 Contabilização e conferência das especializações;
 Importação de dados no ERP, verificação e correção

de erros;
 Coordenação e execução de todas as conferências das

contas do Balanço e Demonstração de Resultados;
 Elaboração do Balanço (bem como, os anexos às

contas do R&C) e Demonstração Resultados;
 Apuramento dos resultados mensais e encerramento

anual das contas;
 Suporte e participação nas diversas auditorias

efetuadas, dando informações e prestando
esclarecimentos dentro da sua área de atuação;

 Outras tarefas no âmbito da sua função.

OFERECEMOS: 
• Remuneração compatível com a função e experiência

demonstrada;
• Formação contínua no âmbito das funções e

responsabilidades;
• Oportunidade integração em projeto dinâmico e

ambicioso, em ambiente multinacional.

CANDIDATURA
Se considera reunir os requisitos apresentados, envie-nos a sua candidatura para:  candidaturas@dacsaatlantic.com com a 
ref.ª DA2023_CC

Estamos a contratar!

Empresa industrial multinacional, líder no sector de atividade, deseja reforçar o seu departamento Controlling & Administration
com um(a) CONTABILISTA CERTIFICADO / SENIOR ACCOUNTANT (M/F).
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