ANÚNCIO DE CONCURSO INTERNO/EXTERNO
A CVTelecom, pretende recrutar para a sua Direção Financeira e de Recursos Humanos, na Praia,
Ilha de Santiago, 1 (um) quadro superior para desempenhar as seguintes funções na área de
Contabilidade e Reporting Financeiro:


Elaboração de Relatórios e Divulgação de Informação Processado no Âmbito na Contabilidade Financeira
e de Gestão
Articulação Permanente com Diversas Áreas do Grupo CVT, visando garantir o Controlo e Integridade do
Processo de Reporting Financeiro
Gestão e Controlo de Projectos de Investimento
Gestão e Controlo do Cadastro dos Ativos Tangíveis e Intangíveis do Grupo CVT
Apuramento Fiscal (IRPC, IVA)
Alimentar e Correr o Modelo de Custeio da CVT
Desempenhar outras atividades inerentes à função








A empresa procura um profissional dinâmico, com espírito de equipa e iniciativa, capacidade para
trabalhar em multiplas tarefas de forma organizada, orientada para o cumprimento de objectivos e
prazos, e que apresente o seguinte perfil:










No caso de candidato interno, ser efetivo ou contratado a prazo pelo Grupo CVT;
Ter formação superior, com o nível minímo de Licenciatura em Gestão, Contabilidade e/ou Áreas Afins;
Possuir Experiência Profissional Relevante para Função (fator preferencial);
Sólidos Conhecimentos na área (SNCRF - Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro;
Fiscalidade; Modelo de Custeio) - (fator preferencial);
Domínio dos Aplicativos SAP ou outro ERP, Acess, Excel (fator preferencial);
Competências profissionais valorizadas: capacidade de planeamento e organização; orientação para
cumprimento de objetivos/resultados; resiliência e capacidade de decisão;
Conhecimento de Línguas;
Disponibilidade imediata e para trabalhar além do horário normal de trabalho, quando necessário (fator
preferencial);
Residência no Local da Vaga (fator preferencial);

OFERECEMOS:




Processo seletivo transparente e assente em ferramentas de avaliação objetiva (testes/entrevistas)
Experiência num ambiente que propicia o desenvolvimento pessoal, profissional e com objetivos
ambiciosos; e
Remuneração compatível à exigência da função

Se esta oportunidade vai ao encontro dos seus projectos de carreira e gostaria de vir a integrar a
equipa Contabilidade e Reporting Financeiro, apresente a sua candidatura até o próximo dia 19 de
Novembro para os endereços eletrónicos gestao.d.pessoal@cvt.cv e/ou recrutamento@cvt.cv, na
Praia, ou contacte-nos para mais informações através dos números de telefone 3503686/3503687.
Processo Completo: curriculum vitae atualizado e detalhado; certificado habilitações literárias;
comprovativo de experiência e/ou estágios profissionais e certificados formativos relevantes.
Consulte o nosso site http://www.grupocvt.com.cv/
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