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A TESE 
 

 

A TESE é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que cria e implementa respostas 
inovadoras que melhor promovem o desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida, 
criando parcerias com os setores público, privado e organizações da sociedade civil. 

 
 

Perfil requerido 
 

 

Conhecimentos, qualificações e experiência profissional 

 

Requisitos obrigatórios 

• Formação universitária em Economia, Gestão ou Contabilidade 

• Experiência comprovada de mais  de 5 anos, 3 dos quais em funções equivalentes 

• Experiência de gestão e reporte financeiro no âmbito de projetos financiados por financiadores públicos tais como 

Autarquias,  União Europeia, Camões, Banco Mundial, Nações Unidas, entre outros 

 

 

Requisitos preferenciais  

• A experiência anterior numa ONGD e/ou em organizações com operações internacionais, do qual resultou a capacidade 

de controle de gestão à distância  

• Domínio da língua Inglesa (falada e escrita)  

• Bons conhecimentos de informática e de software de gestão (Primavera) como utilizador e domínio completo do Excel 

• Interesse por projetos de intervenção social e de cooperação para o desenvolvimento 

• Disponibilidade para iniciar funções a curto prazo / imediata  
 

Competências pessoais e sociais transversais 

• Forte sentido de responsabilidade e rigor 

• Capacidade de organização, planeamento e coordenação  
• Facilidade em estabelecer relações interpessoais empáticas e criar confiança com diferentes públicos (parceiros 

do setor privado, setor público e setor social bem como a comunidade em geral); 

• Flexibilidade e abertura para trabalhar em equipas multidisciplinares. 

• Proatividade e a flexibilidade necessárias à procura e otimização de soluções 

• Polivalência para o exercício de funções, requerendo competências múltiplas, espírito de iniciativa e dinamismo 
 
 

Principais Responsabilidades  
 

 

1. Contabilidade 

• Definição e controle do sistema contabilístico e do plano de trabalhos anual  

• Apuramento e análise periódica de resultados: geral e por centro de custo  

• Encerramento anual das contas e elaboração do relatório de gestão  

• Auditoria global às contas  

• Prestação de contas mensal à Direção  
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• Prestação de contas trimestralmente ao Conselho Fiscal 

 

2.   Gestão financeira e operações de tesouraria 

• Supervisão e acompanhamento da elaboração dos orçamentos de tesouraria dos projetos e serviços, a cargo dos 

respetivos Coordenadores de projeto 

• Elaboração do orçamento de tesouraria da organização geral  

• Controle permanente da tesouraria dos projetos e serviços e da organização 

• Relacionamento e negociação com bancos  

• Supervisão e controle das operações bancárias em Portugal e nos países onde existem sucursais da TESE (controle de 

cobranças, autorização de pagamentos, etc.) 

 

3.  Gestão de projetos e serviços  

• Revisão de orçamentos para candidaturas de projetos e propostas de angariação de contratos de prestação de serviços 

• Apoio na negociação com os parceiros institucionais, financiadores e clientes, em matérias de âmbito administrativo, 

jurídico e financeiro 

• Revisão de contratos e protocolos com clientes, financiadores, parceiros, fornecedores e prestadores de serviço  

• Supervisão e controlo da elaboração de relatórios periódicos de despesas e de pedidos de pagamento aos financiadores e 

parceiros 

• Acompanhamento da execução financeira e auditorias aos dossiers financeiros dos projetos  

 

4.  Gestão e controle orçamental  

• Desenvolvimento e controle do sistema de controlo de gestão adequado à organização 

• Apuramento e controle permanente de custos de estrutura e da sua imputação  

• Revisão dos indicadores de gestão da TESE 

• Apuramento e controle do reporte periódico de indicadores de gestão 

• Revisão da ferramenta para orçamentação de candidaturas a projetos e propostas de contratos de prestação de serviços 

• Consolidação e controle de orçamento anual de exploração  

 

5.  Gestão de sucursais da TESE 

• Supervisão de processos de legalização das sucursais (inscrição nas Finanças e Segurança Social, contratos com 

instalações, de trabalho e prestação de serviços, contas bancárias, etc.) 

• Supervisão do regime laboral e fiscal aplicável  

• Acompanhamento do exercício das funções dos Coordenadores de pais enquanto representantes legais 

• Definição de controle dos custos de estrutura das Sucursais e do respetivo fundo de maneio juntamente com o 

Coordenador/a de pais  

• Controle dos movimentos nas contas bancárias e gestão da caixa 

• Definição dos processos de gestão contabilística, financeira e fiscal das sucursais  

• Controle da execução da contabilidade das sucursais  

• Controle dos processos de integração contabilística, financeira e fiscal das sucursais na Sede 

 

6. Gestão operacional de Recursos Humanos 

• Supervisão do processamento de salários e das obrigações fiscais  

• Gestão e acompanhamento da equipa financeira composta por 2 elementos  

 

7. Fiscalidade 

• Acompanhamento do regime fiscal aplicável às ONGD 

• Acompanhamento do regime de mecenato e dos benefícios fiscais aplicáveis  

• Supervisão das declarações mensais, trimestrais e anuais de impostos e contribuições 

 

8. Assuntos jurídicos  

• Aplicação da lei da contratação pública sempre que se justifique 

• Consultas ao apoio jurídico da TESE  

• Relacionamento com outros órgãos estatutários   

• Conformidade normativa 

 

9. Administração geral  

• Simplificação e atualização periódica dos procedimentos internos 

• Desenvolvimento e uniformização das ferramentas e mecanismos de reporte 

• Negociação e acompanhamento dos contratos com fornecedores e seguradoras 
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• Gestão de recursos e serviços externos tais como TIC, instalações e manutenção 
 
 
 
 
 

Outras Informações sobre o Processo de Recrutamento 
 

 

Envio de CV e Carta de Motivação para o email tese@tese.org.pt, com a referência no assunto  TESE_DIRFINAN_2023, 
até ao dia 06/02/2023. 

 
Os/As candidatos/as pré-selecionados/as serão contactados/as para realização de entrevista na semana de 7 a 10 de 
fevereiro. 
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