
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               
                      

 

 DATA: 20.09.2018 

 
EMPREGO NA ÁREA DE FINANÇAS JÚNIOR (M/F) / URBANOS 
 
Refª do Anúncio: GIP/Setembro 2018/0139 
 

A Beta-i é uma empresa de inovação centrada no ser humano e a nossa missão é permitir 

a criação de ecossistemas de inovação, transformando mentalidades e fornecendo 

ferramentas para conceber, criar e desenvolver novos negócios. Ajudamos empresas novas 

e estabelecidas a crescer através de três áreas principais de negócios: Educação, Inovação 

Corporativa e Aceleração. 

 

ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE FINANÇAS (M/F) 

 

PERFIL DO CANDIDATO: 

 Mestrado em Gestão de Negócios, Finanças ou Economia, ou numa área 

relacionada; 

 Boa capacidade para trabalhar bem com os outros e boas capacidades de 

comunicação; 

 Um forte sentido de responsabilidade, pois irá estar a trabalhar com 

processos muito importantes da empresa; 

 Viva e respire Excel e não pode imaginar como é o mundo sem ele; 

 Inglês (escrito e falado) é factor obrigatório; 

 Disponibilidade para começar em Setembro. 

 

 

FUNÇÕES: 

 Durante este estágio, o candidato vai trabalhar em conjunto com o 

responsável pelo departamento de Finanças de forma a ajudar na otimização 

dos processos de gestão, planeamento e orçamento, investimentos e 

negociação de fornecedores; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               
 Trabalhar com a equipa para analisar processos atuais e identificar 

potenciais melhorias; 

 Reunir e consolidar informações para produzir relatórios para controlo de 

orçamento; 

 Analisar documentos resultantes das relações comerciais da empresa, 

nomeadamente: controlo de faturas, pagamentos e recibos;  

 Apoiar áreas funcionais na elaboração de seus planos e orçamentos; 

 Dar apoio no planeamento de relatórios mensais relativos a informações de 

gestão aos diversos Chefes dos departamentos e à direção da companhia, 

bem como analisar as informações contabilísticas relevantes para o 

monitoramento dos principais KPIs financeiros. 

 

OFERECEM: 

 Estágio remunerado; 

 Duração de 4 a 6 meses. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no assunto, 

a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o curriculum 

vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 24 de Setembro de 2018. 
 


