
Consultor Programador PHC Júniores (m/f) 
A Elevus está a selecionar para a empresa Winsig Consultores Programadores 

PHC Júniores. A Winsig é especializada no fornecimento de soluções de gestão integrada 

e é o maior parceiro de PHC em Portugal, com escritórios em várias cidades no país. 

Se pretendes construir uma carreira como Consultor Programador PHC agarra 

esta oportunidade! 

 

Descrição da função 

Reportando diretamente aos Consultores Séniores terás oportunidade de: 

- Participar ativamente em projetos em clientes finais, quer no levantamento de 

requisitos, quer na fase de conceção do projeto à medida do cliente, sua implementação 

e processo de melhoria contínua; 

- Dar formação aos utilizadores e auxiliá-los continuamente na implementação dos 

projetos; 

- Desenvolver projetos e implementar soluções PHC nas Áreas Funcionais de 

Contabilidade, Fiscalidade, Indústria e Qualidade; 

- Fazer reporting e programação da solução à medida dos clientes. 

 

Perfil do candidato(a)  

- Formação académica ao nível de Licenciatura ou Mestrado na área de Engenharia 

Informática, Informática de Gestão ou áreas afins; 

- Domínio de bases de dados relacionais; 

- Bons conhecimentos de Microsoft .Net; 

- Elegível para contrato de Estágio Profissional; 

- Dinâmico, comunicativo, empenhado; 

- Pró-ativo, com boa capacidade de resolução de problemas; 

- Gosto pelo trabalho por objetivos; 

- Boa capacidade de resistência à frustração; 

- Carta de condução;  

- Disponibilidade para deslocações. 

 

Oferta: 

- Possibilidade de iniciar uma carreira na área da Consultoria de Gestão através da 

aprendizagem de todas as ferramentas indispensáveis ao desempenho da função e ao 

trabalho com softwares de gestão; 

- Integração na maior empresa parceira de PHC em Portugal, com presença em todo o 

território nacional e no estrangeiro; 

- Contrato de Estágio Profissional (9 meses) + SA em cartão de refeição; 

- Possibilidade de integração nos quadros da empresa após o Estágio Profissional; 

- Programa de formação em sala e em contexto real de trabalho; 

- Obtenção de forma gratuita de Certificação PHC. 

 

 Se consideras esta oportunidade do teu interesse, envia CV atualizado para 

carolina.rebelo@elevus.pt 


