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Anúncio 
Procedimento para provimento de cargo de  

Analista de Risco (Júnior) 
 (F/M) 

Ref.ª Rec. 002/2018-AR 

Conteúdo funcional: 

 Identificação, avaliação, gestão e reporte de riscos (em especial dos riscos de mercado e 
de contraparte); 

 Colaborar na proposta de revisão das políticas de risco e definição de limites; 

 Monitorização dos limites estabelecidos; 

 Colaboração na definição e atualização das normas de procedimentos e controlos 
internos relacionados com a gestão de riscos; 

 Apoio na implementação e manutenção dos sistemas de gestão da informação 
relevantes; 

 Compilação de dados para reporte e elaboração de análises quantitativas de riscos, 
atuais e potenciais, incluindo recomendações para reduzir e controlar riscos; 

 Colaboração nas tarefas de gestão de colateral; 

 Relacionamento com outras funções internas da organização. 
Competências Pessoais 

 Boa capacidade analítica e de modelização; 

 Bom relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

 Organização pessoal, capacidade de planeamento e de cumprir prazos; 
 Capacidade de comunicação (oral e escrita) de forma clara, precisa e eficiente 

Requisitos: 

 Licenciatura/Mestrado em Economia, Gestão, Finanças, Matemática Aplicada ou com 
forte componente quantitativa; 

 Bons conhecimentos e interesse por mercado financeiros (nomeadamente de taxa de 
juro, de câmbio e derivados); 

 Bons conhecimentos de Econometria de séries temporais; 

 Familiaridade com as técnicas de Value-at-Risk, simulação Monte Carlo, stress-testing e 
otimização; 

 Conhecimentos de VBA e/ou Matlab; 

 Domínio das ferramentas do MS Office (conhecimentos de bases de dados, preferencial); 

 Domínio da Língua Inglesa, falado e escrito. 
Vencimentos: 

 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  deverá ser enviado Curriculum Vitae. 

 As candidaturas terão que ser enviadas até ao dia 31 de janeiro de 2018, para 
 

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. 
Av. da República, 57 – 6º 

1050-189 Lisboa 
 

Ou para a caixa de correio eletrónico 

recrutamento@igcp.pt 

 

NB – Indicar referência do  procedimento  de recrutamento 
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