
 

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS 2019 

Técnicos Auxiliares 

 

Estamos à procura de candidatos para integrarem o Programa de Estágios 2019 do Banco de Portugal. 

 

O Banco de Portugal é o banco central da República Portuguesa. Tem duas missões essenciais: manter a estabilidade dos 

preços e promover a estabilidade do sistema financeiro.  

Faz parte do Eurosistema e do Sistema Europeu de Bancos Centrais, que zelam pela estabilidade de preços na União Europeia. 

Também faz parte do Mecanismo Único de Supervisão e do Mecanismo Único de Resolução, que zelam pela estabilidade do 

sistema bancário europeu. 

 

O QUE PROCURAMOS NOS NOSSOS ESTAGIÁRIOS? 

 Candidatos vocacionados para tarefas de suporte, nomeadamente de gestão documental, introdução e análise de 
dados, melhoria contínua de processos e com sentido de organização. 

 Licenciatura em Administração Pública, Gestão Bancária, Gestão, Finanças, Contabilidade, Solicitadoria, Direito ou 
Design (Web-Design, Multimédia, Design de Comunicação, Design Gráfico), preferencialmente com médias iguais 
ou superiores a 14 valores; 

 Para os finalistas, a licenciatura deverá estar concluída até final de setembro de 2019; 
 Recém-formados ou com formação académica concluída até há 3 anos; 
 Experiência profissional inferior a 2 anos na sua área de formação. 

 

O QUE PODEM ESPERAR DE NÓS? 

 Estágios remunerados com a duração mínima de seis e máxima de doze meses; 
 Um plano de estágio de aproximação à vida ativa, que permita aos estagiários desenvolver atividades integradas no 

normal funcionamento do Banco de Portugal, que permitam a consolidação da formação adquirida e a aquisição de 
experiência profissional; 

 A possibilidade de trabalhar numa equipa multidisciplinar, motivada para criar um impacto positivo na sociedade 
portuguesa; 

 Fazer parte de uma instituição que promove o desenvolvimento dos seus colaboradores e a formação prática em 
contexto de trabalho. 

 Início do programa de estágios previsto para setembro de 2019. 
 

ACEITA O DESAFIO? 

Saiba mais sobre nós através do LinkedIn. 

 

CANDIDATURA 

Se reúne as condições requeridas poderá apresentar a sua candidatura até ao próximo dia 02/04/2019 (inclusive), através 

do preenchimento da ficha de candidatura eletrónica disponível na página do Banco de Portugal: 

www.bportugal.pt 

 

Em caso de dificuldade no preenchimento ou no envio da ficha de candidatura eletrónica, por favor contacte o Banco de 

Portugal através de e-mail (recrutamento@bportugal.pt).  


