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Consultor Financeiro - (M/F) 
Ref.ª T202107 

 

 

O nosso cliente é uma prestigiada empresa na área de consultoria, sediada em Lisboa. É reconhecida no mercado pela 

sua equipa sólida, profissional e conhecedora na área de Gestão de Projetos para Fundos Comunitários.  

  

Localização: Lisboa, Portugal  

 

Principais Responsabilidades: 

▪ Execução de tarefas relacionadas com as atividades da Área de Consultoria e Gestão de Projeto dos clientes;  

▪ Colaboração na elaboração de candidaturas aos fundos estruturais; 

▪ Consulta ativa de oportunidades de financiamento; 

▪ Colaboração no acompanhamento e execução dos projetos; 

▪ Colaboração no controlo de budgets, alinhamento de metodologias e planeamento de atividades; 

▪ Desenvolvimento de outras atividades de consultoria, previstas no âmbito do projeto; 

 

Requisitos e Qualificações: 

▪ Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade; 

▪ Experiência profissional em funções similares (mínimo de 3 a 5 anos); 

▪ Experiência em análise de projetos financiados pelos fundos estruturais; (preferencial) 

▪ Domínio em aplicações Microsoft Office 365; 

▪ Aptidão e interesse para lidar com novas ferramentas tecnológicas; 

▪ Conhecimento das plataformas de produtos estruturados:  

• Balcão 2020; 

• PAS – Plataforma de Acesso Simplificado; 

▪ Competências de comunicação escrita e verbal; 

▪ Domínio da língua inglesa, falado e escrito; (preferencial) 

▪ Capacidade de comunicar e interagir com diferentes níveis de stakeholders; 

▪ Pensamento analítico; 

▪ Capacidade de organizar o seu próprio tempo com supervisão mínima; 
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▪ Dinamismo e capacidade de antecipação e resolução de problemas; 

▪ Elevada capacidade de relacionamento interpessoal; 

▪ Elevado sentido de responsabilidade e ética. 

 

Oferta:  

▪ Contrato estabelecido diretamente com a empresa cliente; 

▪ Salário adequado à experiência apresentada; 

▪ Oportunidade de desenvolvimento de carreira.  

 

 

 


