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ESTÁGIO PROFISSIONAL 

SETEMBRO 2020 

 

SOBRE A CRUZINFOR 

 

A CRUZINFOR – Equipamentos e Serviços de Escritório Lda. iniciou a sua atividade há 30 anos, tendo como objetivo 

a elaboração da contabilidade e organização administrativa de Instituições da Economia Social e outras entidades 

de fins não lucrativos, atendendo à especificidade do setor e à estrutura contabilística de cada Instituição, tendo 

como base os princípios, para que de uma forma consistente pudesse responder às necessidades de apresentação 

de contas aos órgãos dirigentes das instituições, bem como às entidades públicas que as financiam. 

Em paralelo, implementamos por todo o país software de gestão dirigido às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e equiparadas nas áreas da contabilidade e da gestão de salários e de utentes de um modo 

integrado entre si, possibilitando a elaboração da contabilidade geral e analítica. 

Atendemos às permanentes alterações e revogações de legislação com as quais o setor não lucrativo se confronta, 

mantendo um sistema de informação contabilística e financeira permanentemente atualizado e disponível para 

as Instituições com quem trabalhamos, e atuamos atualmente em três áreas fundamentais, com vista à 

otimização dos seus procedimentos e ao cumprimento dos seus objetivos: CONTABILIDADE ESPECIALIZADA, 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA e SOFTWARE / DOCUMENTAÇÃO. 

 

VISÃO GLOBAL DA FUNÇÃO 

 

O Estagiário irá trabalhar numa equipa de quatro pessoas, desenvolvendo contacto e experiência em todas as 

linhas de ação da empresa, com especial enfoque na área de software/documentação. Um estágio bem sucedido 

dará acesso à integração da equipa fixa, com contrato de trabalho sem termo. 

 

PRINCIPAIS FUNÇÕES E ÁREAS DE APRENDIZAGEM 

 

- Implementar software no cliente, em contexto presencial e remoto, efetuando a instalação e prestando 

formação inicial 

- Acompanhar o cliente após a implementação, prestando assistência técnica e esclarecimentos de dúvidas 

quanto ao funcionamento do software, sobretudo em contexto remoto 

- Encaminhar para a equipa de desenvolvimento e gerir com o cliente os pedidos de resolução de bugs no software  

- Contactar potenciais clientes e efetuar demonstrações dos produtos, em contexto presencial e remoto 

- Encaminhar para a direção e gerir com o cliente os contratos de prestações de serviços de assistência técnica 
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PERFIL 

 

Competências e conhecimentos: 

- Licenciatura nas áreas de contabilidade e administração, gestão de sistemas de informação, engenharia 

informática ou similar 

- Boa capacidade de organização e autonomia 

- Elevado sentido de responsabilidade 

- Excelente capacidade de relacionamento interpessoal 

- Capacidade de trabalho em equipa 

- Carta de condução 

- Conhecimentos básicos de contabilidade e processamento salarial 

Desejável: 

- Conhecimentos básicos de SQL Server 

- Experiência em contacto com cliente 

 

CONDIÇÕES 

 

Condições contratuais 

- Contrato de estágio profissional de 9 meses nas condições determinadas pelo IEFP (bolsa de estágio ajustada ao 

nível de qualificação + subsídio de refeição) 

- Início de funções: 1 de setembro de 2020 

- Um estágio bem sucedido irá converter-se em contrato de trabalho sem termo, em condições a definir 

Horário  e local  de trabalho 

- A sede da CRUZINFOR localiza-se no concelho do Seixal, sendo o acesso ao escritório feito através de escadas 

- O horário normal  de trabalho é das 8h  às 17h, podendo ser revisto conforme necessidade do estagiário 

 

COMO CANDIDATAR-SE 

 

Envie o seu curriculum vitae atualizado e detalhado, acompanhado de carta de motivação, para o endereço 

geral@cruzinfor.com, até ao dia 31  de julho de 2020. 

O convite para entrevista será comunicado por e-mail até 5 de agosto. As entrevistas terão lugar na última 

quinzena de agosto, na sede da CRUZINFOR. 

Para qualquer dúvida, contacte Joana Duarte j.duarte@cruzinfor.com. 
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