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Para integrar a nossa equipa na unidade de produção em Vila Nova de Famalicão, procuramos um colabo-
rador motivado e experiente com formação profissional e competências técnicas.

100% para Vila Nova de Famalicão

HESS – Empresa suíça pioneira na construção de autocarros elétricos

Somos uma empresa suíça líder no desenvolvimento, no fabrico e na reparação de autocarros elétricos e módulos 
de construção, com mais de 700 colaboradoras e colaboradores. Para além da nossa produção própria, fornecemos 
o nosso sistema modular «Co-Bolt» a parceiros licenciados em cinco continentes.

Está à procura de novos desafios? Na nossa empresa encontra um emprego interessante na área da cons-
trução de veículos. Venha colocar os seus conhecimentos técnicos ao serviço da construção dos nossos 
inovadores autocarros elétricos.

Interessado(a) em um trabalho conosco? Então envie a sua candidatura 
por e-mail para alice.cunha@hess-lda.pt

Este profissional terá como missão
• Implementação de trabalhos de execução de documentos destinados a mercadorias transportadas através da 

fronteira aduaneira;
• Declaração de mercadorias no regime aduaneiro adequado;
• Manutenção de gestão de registos e reporte estabelecido;
• Prestação de serviços de consultoria sobre desalfandegamento.;
• Realizar trabalhos de execução de documentos para mercadorias, em processo de importação e exportação, 

bem como executar outras ações necessárias à produção de desalfandegamento;
• Verificar a exatidão das informações sobre as mercadorias a movimentar especificadas nos documentos de 

transporte;
• Declarar as mercadorias no regime aduaneiro adequado com base em informações contidas no transporte 

marítimo e noutros documentos;
• Emissão de autorizações de importação e exportação, incluindo de acordo com os transitários;
• Transferir documentos para as autoridades aduaneiras;
• Escolher o método de determinação do valor aduaneiro a aplicar. 

Requisitos
• Formação superior em Gestão, Logística, ou curso técnico (equivalente ao 12º ano);
• Mínimo de 3 anos de experiência na área do desalfandegamento aduaneiro de mercadorias;
• Bons conhecimentos das medidas regulamentares estatais para atividades de comércio externo, bem como os 

tipos de pagamentos aduaneiros e métodos de cálculo; 
• Fluente em Inglês;
• Capacidade de trabalhar em equipa, flexibilidade, resiliência e orientação para qualidade;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.

TÉCNICO ADUANEIRO


