Banco de Portugal

CI

Documento n.º

EUROSISTEMA

CIRCULAR INFORMATIVA

CI/2013/002

Proponente(s)

DRH

Assunto:

Entrada em vigor

Data de emissão

Folha

2013-01-09

2013-01-09

1/1

Concurso Externo para Técnicos Superiores - Supervisão do Sistema Financeiro

Informa-se que foi superiormente autorizada a abertura de concurso externo para o Departamento de
Supervisão Prudencial (DSP), visando o preenchimento de vagas de Técnico Superior para a Área de
Supervisão Direta.

1. PERFIL REQUERIDO
 Licenciatura em Economia, Finanças ou Gestão, Matemáticas, Estatística ou áreas do conhecimento
conexas com classificação final igual ou superior a 14 valores como condição preferencial;
 Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento nas áreas de Economia, Finanças, Gestão ou em áreas
conexas (condição preferencial) *;
* Os licenciados do 1º Ciclo de Bolonha devem possuir, no mínimo, a parte escolar de mestrado integrado nessas áreas.

 Experiência profissional mínima de 3 anos no sector financeiro, designadamente em funções de gestão, de
análise financeira, de análise e controlo de riscos, de planeamento e controle de gestão, de auditoria interna
ou externa;
 Conhecimentos aprofundados de operações bancárias, gestão bancária, regulação financeira e normas
contabilísticas aplicáveis às instituições de crédito;
 Capacidade de iniciativa, planeamento e organização do trabalho;
 Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, assim como capacidade para trabalhar em
contexto de equipa;
 Elevado sentido de responsabilidade;
 Domínio da língua inglesa (a nível oral e escrito);
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, com especial relevo em Excel Avançado, SAS, SQL e
outros sistemas de exploração de informação.

2. METODOLOGIA DE SELEÇÃO
O processo de seleção incluirá análise e triagem curricular, efetuada em estreita colaboração com o
Departamento de Supervisão Prudencial, bem como avaliação de âmbito psicológico e comportamental.
A Direção do DSP realizará entrevistas aos candidatos apresentados pelo DRH e, após ponderação do
conjunto de informações disponíveis, escolherá os candidatos a propor para o exercício da função em
referência.
3. PROCESSAMENTO DE CANDIDATURAS
A divulgação pública deste concurso será efetuada na página do Banco de Portugal na internet e no site do
Expresso Emprego.
As candidaturas deverão ser apresentadas até ao próximo dia 21/01/2013 (inclusive), através do
preenchimento da Ficha de Candidatura Eletrónica disponível na página da internet do Banco de Portugal:
www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/Recrutamento.
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