
           
 
 

 

A Direção de Gestão de Dados e Informação que tem a missão de liderar e coordenar a gestão de dados 

e informação da área comercial (negócio da comercialização e serviços da EDP Comercial) como ativos, 

potenciando o seu valor intrínseco e a extração deste valor, pretende recrutar: 

 
 

Analista de Proteção de Dados 
 (M/F) 

 
 

Principais responsabilidades da função:  

• Colaborar no cumprimento do modelo de governo de proteção de dados na EDP Comercial, 

incluindo a implementação e seguimento do programa corporativo RGPD (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) nas geografias definidas pelo Conselho de Administração; 

• Colaborar na aplicação dos princípios definidos nas metodologias previstas no modelo de 

governo de proteção de dados, incluindo o princípio de privacy by design. 

• Colaborar na identificação e análise de potenciais situações de burlas e fraudes, definindo 

mecanismos de monitorização interna e identificando oportunidades de melhoria nos processos 

de negócio associados. 

 

Procuramos pessoas com o seguinte perfil: 

• Licenciatura em Gestão, Economia, Auditoria, Contabilidade, Finanças, ou Direito; 

• Experiência profissional obrigatória entre 4 e 8 anos, nas área de Auditoria Externa/Interna, 

Controlo Interno, e/ou Compliance; 

• Conhecimentos obrigatórios em princípios básicos de risco e controlo interno; 

• Valorizamos conhecimento dos princípios básicos de aplicação do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, bem como conhecimentos nas ferramentas SAP e Access; 

• Domínio das ferramentas do Office, em particular do Excel; 

• Domínio da língua inglesa será valorizado; 

• Capacidade analítica e autonomia são características que valorizamos. 

 

Local de Trabalho: Lisboa 

 
Oferecemos: 

• Contrato de trabalho sem termo; 

• Vencimento compatível com a função e regalias em vigor na empresa; 

• Formação contínua. 

 



           
 
 

 

Os interessados devem candidatar-se, até ao dia 26 de novembro de 2019, preenchendo a Ficha de 
Candidatura no site https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as Oportunidades” -» Referência 
“Q148_19_Analista de Proteção de Dados”. 

https://jobs.edp.com/

