
 

 

 

Descrição da Oportunidade – Vagas integradas na Direção de Desenvolvimento de Negócio Empresas – 
Administração de Dados e Aplicações 

Local de Trabalho – Porto 

 

Atribuições 

 Operacionalizar programa de CRM, nomeadamente na seleção/segmentação de Clientes alvo para ações, 

implementação das ações, análise de resultados e disseminação das conclusões junto dos interlocutores 

adequados; 

 Apoio a utilizadores internos na exploração de informação de cliente, na realização de análises de negócio e 

suporte à rede comercial na realização da sua atividade; 

 Apresentar propostas e participar no desenvolvimento de ferramentas comerciais para apoiar a atividade da 

rede comercial; 

 Implementar e gerir os processos de gestão de informação e respetiva interligação com outras áreas; 

 Gerir bases de dados e aplicações de exploração de dados e suporte à decisão; 

 Implementar e gerir o desenvolvimento de aplicações informáticas, a automatização de projetos e a 

produção dos relatórios de informação de gestão de apoio à rede comercial, de suporte à decisão e 

monitorização de objetivos comerciais 

 Participação no diagnóstico de problemas de qualidade de dados, assim como na definição/ implementação 

de resolução dos mesmos; 

 

Requisitos 

 Licenciatura em Engenharia Informática ou Ciências da Computação; 

 Domínio da produção de outputs nas ferramentas MicroStrategy, QlikView, MS ReportingServices; 

 Conhecimentos sólidos de sistemas de gestão de base de dados relacionais (MS SQL Server); 

 Domínio de linguagem e ferramentas de programação (SQL, ambiente .NET, etc.); 

 Domínio dos aplicativos MSOffice; 

 Capacidade de análise e sistematização de ideias;  

 Elevada capacidade de organização; 

 Elevado sentido de responsabilidade, isenção e rigor; 

 Capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares e de relacionamento com diferentes áreas e equipas do 

Banco; 

 Forte espírito de equipa, dinamismo e proatividade; 

 Fortes competências de comunicação oral e escrita. 

 

Será dada preferência a quem, cumulativamente, demonstre possuir: 
 

 Experiência no sector bancário (por exemplo, através da realização de estágios de Verão); 

 Conhecimentos de sistemas de gestão de base de dados relacionais Oracle; 

 Produção de outputs nas ferramentas OBIEE; 

 Domínio de temas relacionados com controlo e otimização de processos; 

 Conhecimentos de Inglês e Espanhol. 

 

Contrato de trabalho: condições a definir de acordo com a experiência dos candidatos  

Nota: Os interessados devem enviar a candidatura para o endereço de e-mail: drh.candidaturas.externas@bancobpi.pt 
 
 


