Programa de Estágios
_________________

2019

Programa de Estágios na Área Administrativa e Financeira
2019

Cabeólica, S.A.,
Tel: +238 260 22 60
Rua Cidade do Funchal, ASA Fax: +238 262 56 14
C.P. 101/A - Santiago
Cabo Verde
www.cabeolica.com

Introdução
Cabeólica, S.A. é uma empresa público-privada de produção de eletricidade com base em energias
renováveis, com sede na cidade da Praia, estabelecida em 2009 para construir e operar quatro
parques eólicos em Cabo Verde. A empresa tem como acionistas Anergi Asset Company, Electra SA e
o Estado de Cabo Verde. A Cabeólica tem sido responsável pela produção, em média, de cerca de
20% da eletricidade consumida no país ao longo dos 7 anos de operação.
Para além do programa de estágio relacionado com conhecimentos técnicos sobre a produção de
energia eólica, a empresa ira lançar no corrente ano, o seu programa de estágios AdministrativoFinanceiro, com o principal objetivo de proporcionar aos potenciais interessados experiências e
aprofundamento de conhecimentos em contabilidade, finanças empresariais e questões
administrativas.

Objetivo do Programa
Facultar aos candidatos uma oportunidade de aprendizagem junto da maior empresa Caboverdiana
do sector de energias renováveis e com fortes ligações internacionais, visando:
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar conhecimentos no sector da energia e da energia eólica em particular;
Reforçar conhecimentos práticos a nível da execução da contabilidade e utilização do SNCRF;
Reforçar conhecimentos a nível de cumprimento da legislação comercial, fiscal e parafiscal;
Reforçar conhecimentos de preparação e reporte de informação financeira;
Proporcionar conhecimento do software de gestão Primavera (vários módulos integrados);
Proporcionar conhecimento de instrumentos práticos de gestão administrativa e financeira;
Experiência prática de trabalho no mundo profissional.

Calendário do Programa
O período do programa de estágio decorre em julho e em agosto de 2019. O estágio terá a duração
de 1 mês (das 09:00 às 18:00, com 1 hora de intervalo para almoço), período durante o qual o
candidato deverá desempenhar as seguintes tarefas:
1ª Semana – Conhecimento da Empresa e do Sector / Área Administrativa/ RH / Controlo Interno
2ª Semana – Contabilidade /Software de Gestão Primavera

3ª Fiscalidade / Software de Gestão Primavera
4ª Semana – Gestão Financeira / Relatório final do Estagio

Local de Trabalho:
Sede da Cabeólica S.A. – Praia, Cabo Verde
Prémio de Sucesso:
Caso os estagiários concluírem com sucesso o período de estágio, serão recompensados com um
prémio de sucesso no valor de 15.000$00 (quinze mil escudos).

Requisitos de Candidatura
Tendo em consideração o número limitado de vagas para estágio, a Cabeólica selecionará 2
candidatos com perfil mais adequado para efeito do estágio.
Perfil do Candidato:
•
•

Formação em Contabilidade, Gestão, Finanças e áreas afins;
Vontade de aprender e de crescer com o estágio, forte sentido de responsabilidade,
capacidade de relacionamento e trabalho em equipa.

Documentos a submeter:
•
•
•
•

Carta de candidatura a vaga de estágio;
Curriculum Vitae;
Fotocópia de Bilhete de Identidade;
Cópia de certificado / Histórico académico

Aos candidatos escolhidos a Cabeólica providenciará acesso a um computador.
Os candidatos interessados deverão submeter as suas candidaturas até 31 de maio de 2019.
Para mais informação / submissão de documentos de candidatura, por favor contacte:
Recursos Humanos - cabeolica@cabeolica.com

