
 

 

 

 

Responsável Financeiro 

 

Resumo: 

- Responsável pela área financeira a reportar à Direção.  

- Coordenar, dirigir e fiscalizar o departamento financeiro de um Instituto Académico. 

 

Prazo de candidatura: até 28 de dezembro de 2021 

 

Descrição 

Preparação Mapas de Gestão e Tesouraria; 

Gestão das contas a pagar e a receber; 

Supervisão e acompanhamento da área de Gestão de projetos financiados; 

Acompanhamento da Auditoria anual; 

Cumprimento das Obrigações Legais e Fiscais; 

Apoio e reporte à Direção em matéria financeira e fiscal; 

Colaborar no cumprimento das obrigações fiscais e legais; 

Desempenhar tarefas administrativas, associadas às necessidades da instituição; 

Proceder ao lançamento de documentos contabilísticos em sistema de acordo com as contas gerais, contas 

analíticas e centro de custo existentes; 

 

Perfil ideal 

Bacharelato ou Licenciatura em Contabilidade ou Gestão de Empresas; 

Boas skills ERP (PHC), fator diferenciador;  

 

Vantagens 

Boa oportunidade para assumir projeto de autonomia, com perspetivas interessantes de carreira. 

 

 



Formalização de candidaturas 

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, através de email para o endereço 

candidaturas@ispup.up.pt, até ao dia 28 de dezembro de 2021, com o assunto “Responsável Financeiro”, e 

devem ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

 

 Curriculum Vitae detalhado; 

 Certificado de habilitações académicas com média final ou do respetivo reconhecimento (com 

conversão da classificação final) caso tenha sido atribuído por instituições de ensino superior 

estrangeiras; 

 Demais documentação considerada relevante. 

  

Política de não discriminação e de igualdade de acesso 

O ISPUP promove ativamente uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum 

candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou isento/a 

de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, 

situação familiar, situação económica, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho 

reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 

convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

 

 

Política de privacidade e proteção de dados 

O ISPUP está empenhado no cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais de forma a proteger os 

dados e a privacidade dos colaboradores, estudantes e parceiros. Enquanto responsável pelo tratamento, o 

ISPUP compromete-se a tratar todos os dados recolhidos no processo de candidatura de acordo com os trâmites 

definidos na legislação em matéria de proteção de dados e de acordo com o estipulado na Política de 

Privacidade. 

 

 


