
 
 

Lar Adventista para Pessoas Idosas 
Uma outra ideia da idade 

 

 
 
 
Recrutamento 
Diretor Financeiro (CFO) 
 
 
Estabelecimento Empregador: Lar Adventista para Pessoas Idosas 
Resposta Social: Estrutura Residencial para Idosas (ERPI) 
Profissão: Diretor Financeiro 
Horário Normal de Trabalho: 37 horas semanais 
Salário: De acordo com o CCT em vigor 
Data de Inicio:  01 de março de 2021 
 
 
Descrição da Função: 
 

a) Coordenação do Departamento Financeiro e supervisão da equipa de contabilidade; 
b) Gestão dos processos contabilísticos, financeiros e administrativos da Instituição e 

apoiar a Direção nas decisões de carácter financeiro; 
c) Planeamento, organização e realização de tarefas relacionadas com a contabilidade 

geral e analítica, no respeito das regras e normativos contabilísticos e legislação em 
vigor, cumprindo os prazos estabelecidos. 

d) Preparar as demonstrações financeiras e encerramento anual de contas; 
e) Controle orçamental, forecasts e análise de performance financeira; 
f) Consolidação de contas e preparação de dossier fiscal;  
g) Garantir a conclusão dos relatórios financeiros para as várias entidades, dentro dos 

prazos estipulados; 
h) Supervisão da Gestão de Tesouraria da Instituição; 
i) Reconciliação de contas bancárias, de clientes, fornecedores e entre estabelecimentos; 
j) Acompanhamento aos Revisores Oficiais de Contas;  
k) Responsável pelo processamento de Salários e das declarações e obrigações fiscais;  
l) Assegurar o cumprimento de todas as disposições legais e fiscais; 
m) Garantir a implementação de um sistema de controle de stocks e ativos fixos, incluindo 

consumíveis; 
n) Gestão de Seguros; 
o) Supervisão e acompanhamento de projetos de investimento; 
p) Negociação com principais fornecedores e supervisão das compras; 



q) Desenvolvimento e supervisão de projetos internos de melhoria contínua, alinhados 
com a estratégia da Direção; 

r) Outras funções inerentes á categoria profissional que a Direção entender necessárias. 
 

 
Perfil do Candidato: 
 

• Formação Superior em Economia, Gestão, Administração ou áreas similares, 
preferencialmente com experiência profissional em funções de direção financeira; 

• Inscrição na ordem dos Técnicos Oficiais de Contas; 
• Domínio das áreas de contabilidade, fiscalidade e controle financeiro; 
• Sólida capacidade de análise, com um elevado sentido de rigor; 
• Domínio de ferramentas IT e de análise; 
• Ética profissional; 
• Conhecimento e competências em: 

o Comunicação interpessoal, 
o Tomada de decisão, 
o Motivação, 
o Assertividade 

• Espírito dinâmico criativo e inovador; 
• Boa capacidade de trabalho em equipa; 
• Facilidade de interação com pessoas idosas; 
• Carta de condução (categoria B); 
• Disponibilidade para deslocações entre os vários estabelecimentos da rede LAPI; 
• Capacidade de adaptação aos referenciais do sistema da qualidade utilizados pelo LAPI.  

 
 
Todos os candidatos deverão remeter Curriculum Vitae e certificados. 
 
 
Apenas as candidaturas selecionadas na avaliação curricular serão contactadas para entrevista. 
 
 
Respostas até dia 15 Fevereiro, para o email direccao.lapi@asa.org.pt 
 


