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Apresentamos a oportunidade existente para um/a Técnico Superior de Gestão Administrativa de 

Recursos Humanos para a Direção de Recursos Humanos da REN, com local de trabalho em Lisboa.  

 

Com reporte direto ao Responsável de Operações e Relações Laborais colaborará nas atividades da área 

de gestão administrativa de Recursos Humanos, de forma a garantir o cumprimento dos prazos e o 

cumprimento das obrigações em matéria legal e fiscal. 

 

Terá como principais áreas de responsabilidade: 

 Executar o payroll do Grupo e respetiva contabilização; 

 Assegurar/efetuar e/ou controlar reembolsos médicos, tempos suplementares, deslocações em 

viagens e adiantamentos; 

 Efetuar a gestão administrativa de seguros (vida, saúde, acidentes de trabalho) e restantes 

benefícios; 

 Efetuar a gestão de horários e relógios de ponto; 

 Realizar análises/estudos diversos no âmbito da gestão administrativa de RH; 

 Assegurar o cumprimento das obrigações legais e fiscais; 

 Assegurar a gestão administrativa de processos de reforma e pré-reforma, baixas e acidentes de 

trabalho e cadastro em geral; 

 Gerir a ligação a entidades oficiais – Segurança Social, AT, CNP, CGA, etc; 

 Garantir a conformidade dos processos administrativos com o ACT e regulamentação interna; 

 Acompanhar a resolução de questões de âmbito laboral; 

 Assegurar a adequação dos sistemas de informação; 

 Colaborar em projetos da Direção de Recursos Humanos; 

 

 

Perfil profissional 

 Licenciatura/Mestrado em Gestão de Recursos Humanos (preferencial) ou em área similar 

 Experiência profissional relevante de 3 a 5 anos, preferencialmente em empresas com Acordo 

Coletivo de Trabalho, Comissão de Trabalhadores e/ou Sindicatos 

 Sólidos conhecimentos de legislação Fiscal, Segurança Social e Direito do Trabalho 

 Sólidos conhecimentos de SAP/RH e de microinformática na ótica do utilizador, nomeadamente 

Excel e PowerPoint 

 Inglês fluente 
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Perfil pessoal  

 Boa capacidade de planeamento e organização, rigor e método 

 Boa capacidade de trabalho em equipa e espírito colaborativo 

 Espirito de iniciativa, sentido crítico e proatividade  

 Orientação para o cliente interno e demais stakeholders 

 Capacidade de comunicação (oral e escrita) e bom relacionamento interpessoal 

 

 
 
 As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 22 de Agosto através do site da REN: http://www.ren.pt/. 

http://www.ren.pt/

