
Bankinter 

Lisboa e Porto 

Estágios  

Presente há 3 anos em Portugal, o Bankinter tem o objetivo claro de apoiar financeiramente as 

famílias e as empresas a realizar os seus projetos. Um banco que conta com mais de 50 anos de 

experiência e 503 pontos de venda em Espanha. Em Portugal, juntam-se 81 Agências, 4 Centros 

Private, 2 Centros Corporate e 8 Centros de Empresas e mais de 220 mil Clientes, superando um 

milhão de Clientes em ambos os países. Um banco decididamente diferente que acredita em 

soluções personalizadas. 

Banca Telefónica (Lisboa e Porto) 

O Bankinter iniciou a sua operação em Portugal em Abril de 2016 com o objetivo de se tornar 
uma referência no sector bancário português. 

Implementámos o Programa Futuro (programa de Estágios Profissionais) com o intuito de 
proporcionar a jovens Licenciados a oportunidade de conhecer por dentro a realidade de um 
Banco de referência internacional, desenvolver as suas competências em contexto profissional e 
melhorar a sua empregabilidade no futuro. 

Os Estágios têm a duração de 12 meses, contam com o acompanhamento de um Responsável de 
Estágio e o pagamento de uma Bolsa e Subsídio de Refeição. 

Os candidatos terão oportunidade de tomar contacto com o Bankinter +, uma área vocacionada 
para o acompanhamento remoto dos nossos clientes, na óptica de uma verdadeira agência e da 
sua dinâmica, adquirir competências comerciais e técnicas através do atendimento a Clientes, 
adquirir conhecimento de produtos bancários comercializados, ter contacto com as diversas 
áreas do Banco que intervêm nos mais diversificados processos e conhecer assim a realidade de 
um Banco de referência internacional. 

Requisitos: 

 Licenciatura ou Mestrado em Economia, Gestão ou Ciências Económico- Financeiras; 
 Resiliência e capacidade de trabalhar em ambiente exigente; 
 Espírito de equipa, proatividade, entusiasmo e otimismo, 
 Vontade de aprender e enfrentar novos desafios. 

Candidaturas para: recursos.humanos.pt@bankinter.com;  

 

recursos.humanos.pt@bankinter.com

