Anúncio
Procedimento para provimento de cargo de
TÉCNICO
Conteúdo funcional:
 Implementar e divulgar os serviços bancários, promovendo a captação e retenção de Clientes, organismos públicos
abrangidos pelo regime da tesouraria do Estado;


Efetuar o atendimento a Clientes, prestando os necessários esclarecimentos sobre a utilização dos serviços
bancários disponibilizados para movimentação de contas bancárias;



Assegurar a dinamização da rede de cobranças do Estado e o controlo dos respetivos fluxos;



Assegurar a realização dos movimentos financeiros ocorridos na tesouraria do Estado, com vista à atualização das
contas bancárias tituladas pelos Clientes;



Assegurar as necessárias conciliações bancárias de forma a controlar os fluxos financeiros no âmbito da tesouraria
do Estado;

Requisitos:
 Formação Académica: Licenciatura, de preferência, em Gestão, Economia ou Gestão Bancária;


Experiência Profissional: pelo menos 2 anos de experiência profissional, sendo fator de preferência ter
desenvolvido atividade na área financeira ou bancária;



Boa capacidade de comunicação escrita e oral;



Boa capacidade de organização e método de trabalho;



Boa capacidade de argumentação e de trabalho em equipa;



Espírito de iniciativa;



Bom nível de conhecimentos de informática na ótica do utilizador, incluindo conhecimentos em access;



Bom nível de conhecimentos em inglês;

Vencimento
Oferece-se remuneração ajustada à qualificação e experiência do candidato e demais regalias do sector bancário.
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 nos ser enviadas até ao dia 8 de fevereiro de 2016, para a morada:
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E.
Av. da República, 57 – 6º
1050-189 Lisboa
Não são consideradas candidaturas por correio eletrónico.
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