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Imaginas-te a trabalhar na Sala de Mercados de um Banco líder na transformação do 

negócio bancário em Portugal?  

Tens interesse em mercados financeiros, competências quantitativas e analíticas, boa 

capacidade de comunicação, espírito de iniciativa, vontade de aprender e gosto de 

trabalhar em equipa? 

Se te identificares com grande parte dos pontos abaixo, esta oportunidade é para ti! 

 

As tuas principais responsabilidades: 

▪ Apoio e suporte às diversas atividades da área, produção e manutenção de dados, 

análises e apresentações; 

▪ Acompanhamento e análise diária dos mercados financeiros globais; 

▪ Colaboração na montagem e estratégia de cobertura de produtos estruturados;  

▪ Acompanhamento, controlo e avaliação de risco da carteira de produtos 

estruturados;  

▪ Interação e negociação com clientes institucionais e contrapartes nacionais e 

estrangeiras;  

▪ Participação na gestão do portfolio de obrigações (corporate bonds) do banco; 

▪ Colaboração no processo de originação, sindicação e venda de novas emissões de 

obrigações. 

 

Perfil que procuramos: 

▪ Licenciatura em Matemática ou Engenharia, complementada por Mestrado em 

Finanças, Matemática Financeira ou CFA (nível I, II ou III);  

▪ Domínio de Excel avançado, e preferencialmente experiência com Bloomberg e 

ferramentas de programação;  

▪ Excelentes conhecimentos quantitativos, capacidade e rigor analítico, 

criatividade, vontade de inovar e simplificar e sentido de responsabilidade;  

▪ Bom relacionamento interpessoal, flexibilidade e capacidade de trabalho em 

equipa;  

▪ Fluência em inglês e espanhol (preferencial); 

▪ Disponibilidade imediata. 
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Se chegaste até aqui, eis o que te propomos: 

▪ Oportunidade de desenvolvimento numa equipa dinâmica e experiente; 

▪ Possibilidade de integração nos quadros do Banco;  

▪ Pack de benefícios: saúde, bem-estar, entre outros;  

▪ Acompanhamento personalizado de um Gestor de Recursos Humanos, lado a lado 

contigo. 

 

Inscreve-te com M!  


