
 

Anúncio 

Procedimento para provimento de cargo de  

2 TÉCNICOS 

F/M 

Ref.ª Rec. 003/2020-TB 

Conteúdo funcional 

 Implementar e divulgar os serviços bancários prestados através do Homebanking do IGCP, 
promovendo a captação e retenção de Clientes, serviços e entidades públicos abrangidos pelo 
regime da tesouraria do Estado. 

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

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

 Elaborar relatórios de síntese de utilização dos serviços bancários. 
 

Requisitos 

 Existência de contrato sem termo (vínculo) com a Administração Pública; 

 Formação Académica, Licenciatura de preferência numa das seguintes áreas – Gestão, Economia, 
Gestão Bancária, Marketing, Comunicação, Contabilidade ou Administração Pública; 

 Experiência Profissional de, pelo menos 2 anos, 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; 

 Bom nível de conhecimentos em inglês.  
 

Vencimentos 

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

 A seleção será efetuada por avaliação curricular, pelo que deverá ser enviado Curriculum Vitae 
e comprovativo de existência de contrato sem termo com a Administração Pública.  

 

 As candidaturas terão que ser enviadas até ao dia 15 de março 2020, por email para o endereço 

recrutamento@igcp.pt, ou por correio para a morada: 

 
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, EPE 

Avenida da República, nº 57 – 6º andar 
1050-189 Lisboa 

 

NB: indicar referência do procedimento de recrutamento (Ref.ª Rec. 003/2020-TB) 

 

mailto:recrutamento@igcp.pt

