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AVISO DE RECRUTAMENTO 
DE UM ASSISTENTE DE CONTABILITADE  
ICE AGÊNCIA-ESCRITÓRIO DE MAPUTO 

 
 
 

INTRODUÇÃO DA ICE-AGÊNCIA 
 
A ICE-Agência para internacionalização das empresas italianas (“ICE-ITA”), é o órgão 
governamental que, sob a orientação e controle do Ministério de Relações Exteriores 
e Cooperação Internacional, apoia o desenvolvimento de negócios de empresas 
italianas no estrageiro e promove a atração de investimentos estrangeiros na Itália. 

Com uma organização motivada e moderna e uma ampla rede de escritórios no 
exterior, ITA fornece informação, assistência, consultoria, promoção e treinamento 
para pequenas e médias empresas italianas. Utilizando as mais modernas 
ferramentas de promoção e comunicação, atua para afirmar a excelência do Made in 
Italy no mundo. 

A ICE-Agência (“ICE-ITA”) opera por meio de uma rede mundial de 78 escritórios em 
65 países, incluindo Moçambique. 

Você pode encontrar mais informações em: www.ice.it 

 

VAGA PARA UM (1) CARGO DE ASSISTENTE DE CONTABILITADE  
A ICE-Agência, Escritório de Maputo (ICE-ITA) tem uma vaga de Assistente de 
contabilidade disponível para quem esteja interessado em se juntar a sua equipe. 

ICE Agência - Escritório de Maputo 

http://www.ice.it/
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O contrato de trabalho poderá ser permanente, somente após um período probatório 
positivo de três meses a partir da data de assinatura do contrato. O local de trabalho 
será no Escritório ICE-Maputo e a designação será Assistente de Contabilidade. 

 
Principais deveres e responsabilidades 
 

• Gerenciar a contabilidade financeira e as operações de relatórios do escritório. 

• Prepare e gerencie um orçamento anual de despesas de escritório, além de vários 
orçamentos de projeto; 

• Elabora solicitações de licitação e supervisiona o processo de adjudicação e 
execução de todos os contratos de bens e serviços de acordo com o Código 
Italiano de Contratos Públicos; 

• Supervisionar a organização de projetos e eventos de marketing que promovam 
a internacionalização de empresas italianas, incluindo feiras, exposições, eventos 
de networking e missões de novos compradores; 

• Supervisionar os aspectos de recursos humanos do escritório, incluindo 
contratação, monitoramento e aplicação de políticas e procedimentosGerenciar a 
contabilidade financeira e as operações de relatórios do escritório; 

• Preparar e gerenciar um orçamento anual de despesas de escritório, além do 
orçamento de vários projetos promocionais; 

• Supervisionar o processo de concessão e execução de todos os contratos de 
bens e serviços de acordo ao Código Italiano de Contratos Públicos; 

• Supervisionar os aspectos de recursos humanos do escritório, incluindo 
contratação, monitoramento e aplicação de políticas e procedimentos; 

• Observe que a agência é uma entidade isenta de impostos, e não há 
preparação de demonstrações financeiras e fiscais práticas relacionadas são 
necessárias. 

 
 
Requisitos Mínimos Obrigatórios 
 

1. Apenas os candidatos com mais de 18 anos são elegíveis para se 
candidatarem a esta posição; 

2. Conhecimento perfeito da língua portuguesa (escrita e falada); 
3. Conhecimento da língua inglesa (escrita e falada); 
4. Conhecimento da língua italiana (escrita e falada); 
1. Licenciatura em Relações Internacionais / Gestao de Recursos Humanos / 

Gestao de Empresas; 
5. Excelentes habilidades interpessoais, de comunicação e de organização; 














