
 

A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA pretende admitir: 

 

Técnico para a Área Financeira 

 

Descrição da oferta 

Estes profissionais irão integrar a equipa da área Financeira da Sede Nacional da Cruz 
Vermelha Portuguesa, em Lisboa.  

Análise e controlo financeiro dos recebimentos e pagamentos, bem como, realização 
do reporting financeiro para as campanhas/programas em curso 

 

Principais responsabilidades 

 Controlo e emissão de recibos de rendas e donativos das campanhas/programas em 

curso;  

 Controlo e emissão de notas de lançamento interna a débito e crédito na rede CVP; 

 Acompanhamento e controlo financeiro das campanhas/programas em curso para o 

reporting necessário a ser enviado para a área internacional, ação social e 

comunicação;  

 Preparação e execução do processo de faturação a clientes (B2G, B2B e/ou B2C);  

 Controlo de diversas contas bancárias ao nível dos recebimentos e pagamentos 

efetuados e preparação do suporte documental necessário para a contabilidade;  

 Apoio na gestão de conta com fornecedores. 

 
 
 
 

 



Perfil desejado 
 Licenciatura/Mestrado na área da contabilidade/gestão/auditoria/economia ou em 

áreas similares; 

 Domínio das ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel;  

 Conhecimentos de software SAGE e Quidgest; 

 Conhecimentos em sistemas ERP (preferencialmente); 

 Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipa; 

 Elevado nível de empenho, organização, proatividade e dinamismo; 

 Grande capacidade de comunicação, argumentação e responsabilidade no 

desempenho das suas funções. 

Valorizam-se perfis dinâmicos, com orientação para objetivos e com uma boa 
capacidade de relacionamento interpessoal. 

 

Respostas até dia 7 novembro, 2022 para candidaturas@cruzvermelha.org.pt com 
indicação "Recrutamento Técnico Financeiro". 

 

 

Nota:  

Com o envio do respetivo CV o/a candidato(a) declara que aceita o tratamento dos seus dados 
pessoais aí contidos para fins profissionais relacionados. Os CV não selecionados serão 
imediatamente destruídos e os CV selecionados serão mantidos na nossa base de dados até 
ao final do processo. Os dados pessoais recolhidos pela entidade destinam-se apenas ao 
processo de recrutamento. 

 

    

 

Data de publicação: 04 de novembro, 2022 

Cruz Vermelha Portuguesa  
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