
 

Queres integrar um projeto verdadeiramente desafiante e em constante evolução? Então, este 

desafio é para Ti! 

A Luz da Razão Editora, empresa fundada em 2015 e que atua no mercado editorial, procura 

integrar na sua equipa um elemento para a função de Gestor(a) Financeiro(a), ao abrigo 

do Programa de Estágios Profissionais do IEFP. O candidato selecionado terá a oportunidade 

de ser integrado numa empresa em crescimento, havendo a possibilidade de avançar para 

contrato de trabalho após o final do período de Estágio. 

Características da oferta: 

 Estágio Profissional via IEFP com duração de 9 meses; 

 Full-time, 9h-18h com horário para almoço; 

 Remuneração base estabelecida para Licenciado + subsídio de alimentação; 

 Excelente ambiente de trabalho; 

 Local: Porto. 

Perfil de competências: 

 Elegibilidade para Estágio Profissional do IEFP; 

 Habilitação mínima ao nível de Licenciatura em Economia, Gestão ou similares 

(havendo abertura à aceitação de candidaturas com Habilitação superior); 

 Fluência em português (nível C2) e inglês (nível C1); 

 Conhecimento de técnicas de orçamentação e custeio; 

 Conhecimento de modelos de gestão financeira; 

 Domínio de ferramentas informáticas inerentes à execução da função: 

 Microsoft Office; 

 Primavera. 

 Espírito crítico devidamente fundamentado; 

 Capacidade de comunicação e argumentação; 

 Aptidão para trabalhar em equipa; 

 Destreza e aptidão para a negociação; 

 Elevado sentido de responsabilidade e organização. 

Descrição das atividades a desenvolver: 

 Apoio na produção de informação de valor acrescentado à tomada de decisão ao nível 

da eficiência dos processos e deteção de oportunidades de melhoria; 
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 Análise de dados, preparação de recomendações e relatórios; 

 Acompanhamento dos projetos editoriais, prestando o seu contributo ao nível do 

custeio da atividade; 

 Planeamento e gestão de tesouraria numa base mensal; 

 Elaboração, monitorização e controlo do orçamento, incluindo a análise de desvios e a 

proposta de medidas corretivas; 

 Preparação e validação de relatórios mensais para as Autoridades Fiscais, com recurso 

ao software de gestão Primavera; 

 Faturação através do software de gestão Primavera; 

 Negociação de condições financeiras junto de outros agentes económicos que formam 

a indústria editorial: 

 Junto de outras Editoras, de Direitos à edição de livros que se enquadrem nas linhas 

editoriais de determinada chancela; 

 Junto de estabelecimentos de retalho e outros, de condições para a venda a retalho; 

 Junto do atual distribuidor, de condições da parceria; 

 Junto das Gráficas, de condições de pagamento. 

As candidaturas deverão ser enviadas para geral@luzdarazao.pt 
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