
 

 

 

Descrição da Oportunidade – Vagas integradas na Direcção de Desenvolvimento de Negócio Empresas – Controlo 
de Gestão 

Local de Trabalho – Porto 

Atribuições 

 Participação na definição de sistemas de incentivos da rede comercial de empresas e de equipas de 

especialistas; 

 Participação na implementação dos sistemas de incentivos; 

 Apoio na gestão operacional dos Sistemas de Incentivos, e avaliação do seu cumprimento; 

 Preparação e promoção da publicação/atualização dos manuais e documentação de apresentação dos 

sistemas de incentivos; 

 Emissão de relatórios regulares e a respetiva análise e comentários relativos à evolução dos sistemas de 

incentivos; 

 Realização de análises de suporte e, sempre que possível, propostas medidas para atenuação de desvios 

entre objetivos e resultados concretizados; 

 Colaboração na definição das metodologias de avaliação para efeitos de inclusão/exclusão no processo de 

atribuição da Remuneração Variável das Redes Comerciais; 

 Apoio na resposta a todos os intervenientes em questões relacionadas com os sistemas de objetivos; 

 Apoio na verificação da informação de base para cálculo dos sistemas de incentivos; 

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

de resolução dos mesmos; 

 Apoio na preparação de documentação para órgãos de gestão e outros. 

 

Requisitos 

 Licenciatura e/ou Mestrado em Gestão, Economia, Matemática ou Engenharia; 

 Domínio dos aplicativos MSOffice; 

 Criatividade, espírito crítico, autonomia e capacidade negocial; 

 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); 

 Domínio de temas relacionados com controlo e otimização de processos; 

 Conhecimentos avançados de Excel, de softwares estatísticos e de ferramentas de gestão de base de dados 

(exemplo Microsoft SQL), assim como de elaboração de reports (MicroStrategy, QuickView, 

ReportingServices). 

 Conhecimentos de 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 
 
  


