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Anúncio 
 

Procedimento para provimento de cargo de 

 Técnico 

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. 

 

 

Conteúdo funcional: 

− Assegurar a gestão de uma equipa com funções na área de colocação de instrumentos financeiros; 

− Assegurar o contato com o público e junto de entidades externas no âmbito da sua atuação; 

− Assegurar o controlo das operações efetuadas, de cariz financeiro ou não financeiro; 

− Assegurar a coordenação de um conjunto de atribuições de elevada responsabilidade. 

 

Requisitos: 

− Formação académica:  Licenciatura, sendo dada preferência aos licenciados na área de Gestão ou 

Direito; 

− Experiência profissional: pelo menos 5 anos de experiência profisssional, sendo fator de 

preferência ter desenvolvido atividade na área bancária ou financeira e ter já coordenado equipas 

de trabalho; 

− Boa capacidade de comunicação e argumentação; 

− Boa capacidade de organização e relacionamento interpessoal; 

− Espírito de iniciativa; 

− Bom nível de conhecimentos de informática na óptica do utilizador; 

− Bom nível de conhecimentos de Inglês; 

− Experiência no contato com o público será valorizada; 

 

Vencimento: 

Oferece-se remuneração ajustada à qualificação e experiencia do candidato. 

 

  

Formalização e prazo de entrega de candidaturas: 

A seleção será efetuada por avaliação curricular, pelo que nos deverá ser enviado Curriculum Vitae com 

proposta de candidatura e comprovativo de vínculo à Função Pública. 

 

As candidaturas terão que  ser enviadas até ao dia 6 de fevereiro de 2015, para a morada: 

 

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. 

Av. da República, 57 – 6º 

1050-189 Lisboa 

 

Não são consideradas candidaturas por email 

 

 


