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Estágios Profissionais 

Bankinter 

(Departamento Financeiro)  

 

O Bankinter iniciou a sua operação em Portugal em Abril de 2016 com o objetivo de 

nos tornarmos uma referência no sector bancário português, à semelhança do que já 

acontece em Espanha. 

 

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 desenvolver competências transversais na Área 

Financeira, nomeadamente Contabilidade e Reporting, Compras, Controlo de Custos, 

Reconciliações, Planeamento e Controlo Financeiro. 

 

Principais Atividades:  

 

� Apoiar os lançamentos contabilísticos e relatórios; 

� Acompanhar o controlo de saldos e contas; 



 
 
 

Direcção de Recursos Humanos e Comunicação | Recrutamento 
  

� Garantir a conciliação de contas e carteiras; 

� Conhecer a Liquidação/Contabilização de impostos; 

� Apoiar a elaboração de contas mensais/trimestrais/anuais; 

� Compreender a elaboração do Orçamento Anual de Custos do Banco; 

� Acompanhar a evolução dos custos por linha orçamental e por área; 

� Apoiar a realização de fecho de mês (contabilização, análise e reporte); 

� Ajudar a elaborar a Informação de Gestão numa base semanal e mensal; 

� Apoiar a reconciliação de informação de Gestão vs informação contabilística; 

� Acompanhar a elaboração de scorecards por grupo de produtos; 

� Ajudar na elaboração do plano Financeiro e acompanhamento do mesmo; 

� Conhecer e apoiar as tarefas da Área de Compras. 

 

 

Requisitos:  

 
� Licenciatura em Gestão, Economia, Contabilidade ou equivalentes; 

� Preferencial domínio de espanhol; 

� Conhecimentos de inglês; 

� Interesse por matérias bancárias / financeiras; 

 
 
Caso queira participar neste desafio, envie-nos o seu CV atualizado indicando no 

Assunto do e-mail: Estágio Área Financeira, dando nota das razões da sua candidatura, 

para o e-mail: recursos.humanos.pt@bankinter.com. 

 

Para saber tudo sobre o Bankinter por favor aceda a: 

https://webcorporativa.bankinter.pt/ 


