CONTABILISTA CERTIFICADO (estágio profissional - remoto)
/// SOBRE A ASSOCIAÇÃO
A

MICRO

é

uma

associação

empresarial

de

direito

privado,

sem

fins

lucrativos

e

tem

como

fim,

fortalecer

o

sistema

socioeconómico português através da promoção e defesa da atividade empresarial das microempresas.
Somos crentes que o desenvolvimento socioeconómico só será mais efetivo se realmente conseguirmos alavancar o nosso tecido
empresarial, em particular, as microempresas que representam cerca de 96% do volume total de empresas existentes em Portugal,
valor este correspondente a aproximadamente 30% do PIB e empregam cerca de 40% dos trabalhadores.
Dadas as suas características, as microempresas, representam um contributo significativo para o desenvolvimento regional e local,
promovendo um crescimento económico e coesão social ímpares.
De ressalvar que a nossa intervenção pressupõe o estímulo a negócios que contribuam para alcançar um maior desenvolvimento
sustentável, encorajando-os a assumir a linha da frente da mudança socioeconómica necessária para solucionar as problemáticas
societais.
Atualmente, estamos à procura de jovens talentos com vontade de crescer connosco e nos ajudar a concretizar a nossa missão.

/// O QUE IRÁS FAZER
Cooperar na elaboração e acompanhamento de candidaturas a Sistemas de Incentivos, nomeadamente, Portugal 2020
(FEDER e FSE);
Participar na elaboração de estudos de viabilidade económico-financeira, planos de negócios e projetos de investimento;
Apoio técnico aos associados no âmbito contabilístico e fiscal;
Colaborar para o desenvolvimento e implementação de estratégias empresariais.

/// O QUE ESPERAMOS DE TI
Mestrado (obrigatório) em Gestão, Empreendedorismo, Administração, Contabilidade, Economia, Finanças ou similar;
Contabilista Certificado inscrito na OCC (obrigatório);
Fluência em Inglês (falado e escrito);
Gosto por estratégia, projetos de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios;
Vontade e empenho para aprender;
Espírito empreendedor;
Boa capacidade de organização e autonomia;
Sentido de responsabilidade.

/// SERÁ VALORIZADO
Experiência profissional em Gabinetes de Contabilidade;
Experiência comprovada na elaboração de candidaturas a Sistemas de Incentivos nacionais e internacionais (ex. Portugal
2020);

/// O QUE PODES ESPERAR DE NÓS
Contrato de Estágio Profissional com duração de 9 meses no âmbito da Medida Ativar do IEFP;
Bolsa de estágio 930,72

€/mensal (nível 7);
€/dia;

Subsídio de alimentação no valor de 4,77
Modelo de trabalho remoto;
Prémio de estágio, mediante resultados;

Forte investimento no teu desenvolvimento pessoal e profissional;
Possibilidade real de ingresso nos quadros da Associação após término do estágio, com remuneração acima da média;
Envolvimento em projetos altamente diferenciadores associados ao ecossistema de empreendedorismo nacional;
Ambiente de trabalho descontraído, divertido e altamente empreendedor;
Forte apoio do Coordenador de Estágio;
Contacto directo e regular com o Presidente da Associação.

Caso tenhas interesse nesta oportunidade solicitamos que nos respondas ao seguinte formulário:
https://forms.gle/2xBdug93B9QQG5nM7

Vem fazer parte da nossa equipa!
Belchior, Presidente da MICRO - Associação das Microempresas Portuguesas
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+351 924 253 381
geral@microempresas.pt
www.microempresas.pt
R. Morais Sarmento, 46
7780-216 Castro Verde

