
 
 

 
 
 
 

   30 ago. 16 

 

 
Apresentamos a oportunidade existente para um/a Contabilista Certificado/a para a Direção de 

Contabilidade da REN Serviços S.A., com local de trabalho em Lisboa e com reporte direto ao 

Diretor da área. 

 

 

O/a colaborador/a terá como principais áreas de responsabilidade: 

 Preparar e validar os fechos de contas das diversas empresas, através da análise detalhada 

do balancete, segundo o normativo contabilístico em vigor. 

 Proceder ao cálculo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas e realizar o 

respetivo registo contabilístico, de acordo com a legislação fiscal vigente, procurando 

assegurar a otimização fiscal para a empresa.    

 Assegurar o preenchimento atempado e com exatidão das declarações fiscais das empresas 

do grupo, de acordo com a legislação fiscal vigente, de forma a cumprir com as 

obrigatoriedades legais, nomeadamente, IRC, IES (Informação Empresarial Simplificada), 

IVA e IRF (Retenções na Fonte).  

 Proceder à elaboração do relatório e contas das empresas (balanço, demonstração de 

resultados, demonstração de alteração dos capitas próprios, fluxos de caixa e notas 

explicativas).  

 Responder a questionários, mensais e obrigatórios, de entidades oficiais (INE e Banco de 

Portugal), segundo os requisitos pré-definidos nos mesmos, de forma a prestar informação, 

financeira ou outra, e cumprir com a obrigatoriedade de transmissão de informação da 

empresa. 

 Responder a pedidos de fiscalização por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira 

relacionados com a contabilidade das empresas e aos diversos agentes de execução fiscal 

no que diz respeito a dívidas com terceiros.   

 

 

Perfil profissional 

 Licenciatura/Mestrado em Contabilidade, Gestão ou Economia ou em área similar com 

forte incidência em Fiscalidade 

 Inscrito como Contabilista Certificado na Ordem dos Contabilistas Certificados  

 Experiência profissional relevante de pelo menos 5 anos em áreas similares 

 Bons conhecimentos das normas contabilísticas nacionais (SNC) e normas contabilísticas 

internacionais (IFRS) 

 Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook) 

 Conhecimentos de SAP (preferencial) 

 Inglês fluente 
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Perfil pessoal  

 Boa capacidade analítica e rigor 

 Boa capacidade de planeamento e organização 

 Capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal 

 Espirito de iniciativa, sentido crítico e proatividade  

 

 
 
As candidaturas podem ser submetidas através do site da REN: http://www.ren.pt/. 

http://www.ren.pt/

