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Anúncio 

Procedimento para provimento de cargo  de 
 

Técnico - Analista Financeiro 
M/F 

Ref.ª Rec. 002/2022-AF 

Conteúdo funcional: 

 Analisar a evolução dos mercados financeiros, nomeadamente o desempenho de emissões públicas, 

os seus intervenientes e os principais indicadores económicos; 

 Acompanhar a elaboração e execução do programa de financiamento através da realização de leilões 

de colocação de OT e BT, de operações de troca de dívida e de leilões de recompra; 

 Promover contatos com as contrapartes de forma a permitir a colocação de dívida, a contratação 

atempada e eficiente de operações de gestão ativa, bem como a gestão de excedentes de tesouraria. 

 Negociar e avaliar instrumentos financeiros, nomeadamente nos mercados monetários, cambial e de 

derivados; 

 Colaborar na definição de estratégias de financiamento. 

 

Requisitos: 

 Licenciatura e/ou mestrado na área de economia, gestão, matemática ou semelhante; 

 Experiência mínima de 5 anos em funções similares; 

 Conhecimentos avançados de ferramentas MS Office, nomeadamente Excel, VBA e Access; 

 Conhecimento adequado de técnicas de programação (preferencialmente Python); 

 Fluência em inglês (falado e escrito); 

 Dinamismo, espírito de iniciativa e sentido de responsabilidade; 

 Capacidade analítica, rigor e exigência; 

 Flexibilidade e capacidade de trabalho em equipa. 

 

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 deverá ser enviado Curriculum Vitae com 

proposta de candidatura. 

 As candidaturas terão que ser enviadas até ao dia 31 de março, preferencialmente por email para o 

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

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

Av. da República, 57 – 6.º 

1050-189 Lisboa 

 

 
NB: indicar referência do procedimento de recrutamento (Ref.ª Rec. 002/2022- AF) 

mailto:recrutamento@igcp.pt

