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Anúncio 

 

Procedimento para provimento de cargo de  
Técnico de Controlo Interno  

 

Qualificações 

 Licenciatura ou Mestrado (fator preferencial) em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade, 
Auditoria ou equivalente, preferencialmente com formação especializada e/ou bons 
conhecimentos nas áreas de gestão de risco, controlo interno e/ou auditoria; 

 Experiência profissional de pelo menos 3 anos em Controlo Interno, Auditoria, Consultoria, 
preferencialmente na área da Banca e/ou instituições financeiras; 

 Experiência profissional e/ou sólidos conhecimentos em Sistemas de Gestão da Qualidade, e 
em particular, da norma ISO 9001-2008 (preferencial); 

 Fluência de Inglês falado e escrito; 

 Domínio de Microsoft Office.  
 

Competências Pessoais 

 Elevada capacidade de síntese e de resolução de problemas; 

 Flexibilidade, espírito de iniciativa e autonomia; 

 Responsabilidade, rigor, capacidade de organização e planeamento; 

 Excelente capacidade de comunicação, facilidade de relacionamento interpessoal e espírito de 
equipa. 

 
Responsabilidades / Tarefas 

 Desenho e mapeamento de processos, elaboração e revisão de políticas, normas e manuais 
internos e implementação de processos de melhoria contínua colaborando com as unidades de 
estrutura com vista a manterem os procedimentos internos documentados e atualizados, bem 
como sistematizadas as atividades de controlo em adequação com o perfil de risco da Instituição; 

 Monitorizar o sistema de controlo interno e colaborar nos processos de gestão de risco operacional 
incluindo a participação em projetos de negócio tal como novos produtos/serviços/sistemas, de 
forma a identificar riscos e recomendar controlos e formas de mitigação; 

 Realizar auditorias de processos de negócio e de conformidade das operações e procedimentos 
com o normativo interno aprovado, programando as áreas chave a auditar, preparando a 
documentação de suporte à realização das ações, executando o plano aprovado, elaborando os 
relatórios finais propondo sugestões de melhoria, recomendações e medidas corretivas face aos 
resultados obtidos; 

 Assumir a liderança na implementação e atualizações da certificação do sistema de gestão da 
qualidade (ISO9001), participando na especificação de processos de negócio, realizando a análise e 
tratamento de indicadores e elaboração de relatórios, assegurando a realização de auditorias 
internas e acompanhando as ações de auditoria externa. 

 
 
 
 

http://www.net-empregos.com/licenciatura/
http://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
http://www.net-empregos.com/ingles/
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Vencimento: 

 Oferece-se remuneração ajustada à qualificação e experiência do candidato. 
  
Formalização e prazo de entrega de candidaturas: 

 A selecção será efectuada por avaliação curricular, pelo que nos deverá ser enviado Curriculum 
Vitae com proposta de candidatura. 

 

 As candidaturas terão que ser enviadas até ao dia 13 de novembro de 2015, para: 
 

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 Correio Eletrónico. 
 

 


