
Referência Equipa Local Atribuições Requisitos

2019_DGR_RDA RDA Lisboa - Participação em projeto transversal ao Banco;

- Participação na definição e manutenção de conceitos de negócio da área de riscos;

- Apoio na documentação de processos de produção de informação;

- Participação na definição e manutenção de controlos de qualidade da informação, nomeadamente validações e conciliações de 

informação em relatórios;

-  Participação na definição de indicadores de qualidade de dados nas fontes de informação, apoiando as equipas de sistemas no seu 

entendimento;

- Participação no diagnóstico de problemas de qualidade de dados, bem como no reporte e gestão de solicitações informáticas para a sua 

resolução;

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

- Fortes capacidades analíticas;

- Capacidade de organização e produção de informação quantitativa;

- Domínio das ferramentas MS Office; 

- Conhecimentos de Inglês; 

- Facilidade de expressão, oral e escrita;

- Valorizam-se conhecimentos de ferramentas de programação.

2019_DGR_Políticas de Riscos Políticas de Risco Lisboa - Análise crítica dos pedidos das áreas de risco e de negócio e levantamento das respectivas necessidades;

- Concepção e proposta de soluções que vão ao encontro das necessidades de risco e de negócio, e que garantam um adequado equilíbrio 

entre o custo de implementação e o impacto positivo na actividade do Banco;

- Articulação com as diversas áreas de risco, de negócio, organização e CaixaBank, para análise, preparação e validação dos temas e 

documentos a apresentar ao Comité de Politicas de Risco ou Comité Global de Riscos;

- Elaboração de requisitos para implementação das políticas aprovadas em sede de Comité;

- Garantir que as políticas de risco não contrariam a regulamentação interna e externa em vigor;

- Garantir que a informação publicada na intranet está de acordo com o aprovado.

- Coordenação da implementação das políticas.

- Licenciatura/Mestrado nas áreas de Engenharia, Economia, Gestão ou Direito

- Capacidade para assegurar a execução de tarefas de acordo com as prioridades determinadas e de cumprir prazos apertados;

- Criatividade, espírito crítico, autonomia e capacidade negocial;

- Capacidade de aprendizagem de novas matérias e preferência por trabalho com alguma diversidade;

- Capacidade de análise, sistematização de ideias e organização do trabalho; 

- Boa capacidade de comunicação oral e escrita; 

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

- Conhecimento transversal do negócio da Banca (oferta, canais, organização, processos) e das aplicações informáticas de suporte;

- Conhecimentos de ferramentas de produtividade – MsOffice.

2019_DGR_Modelos Modelos Lisboa - Desenvolvimento e acompanhamento de modelos de risco de crédito IRB;

- Desenvolvimento de modelos de avaliação do risco e de pré-campanhas;

- Gestão de modelos de gestão de risco (PD, LGD e EAD);

- Apoio na produção de informação destinada à gestão de risco do Banco, auditores, autoridades de supervisão ou agências de rating;

- Elaboração de documentação técnica dos modelos de risco e framework de avaliação do risco;

- Formação académica nas áreas de Economia, Engenharia,Gestão de Empresas, Matemática ou Estatística;

- Conhecimentos de informática: domínio de programas em ambiente Windows (Office) 

- Domínio de conceitos e prática em estatística e econometria;

- Conhecimentos de Inglês;

- Capacidade de aprendizagem de novas matérias e apetência para encontrar soluções para os novos desafios;

- Boa capacidade de expressão oral e escrita;

- Apetência pelo trabalho em equipa e facilidade de relacionamento interpessoal.

- Valorizam-se conhecimentos de ferramentas de programação (SAS, SQL)

2019_DGR_IGGR(RiscoTecnológico) IGGR (Risco Tecnológico) Lisboa - Assegurar as Políticas de Risco Tecnológico; 

- Revisão das normas e procedimentos e revisão periódica da metodologia de validação dos procedimentos; 

- Definição e manutenção de medidas de risco; 

- Definir e manutenção de processo de identificação, monitorização e avaliação dos controlos; 

- Acompanhamento (com a 1LoD) a idoneidade dos controlos existentes e propor e implementar medidas adicionais de controlo; 

- Identificação e monitorização de indicadores de risco e garantir o alinhamento destes com o apetite pelo risco. 

- Acompanhamento das deficiências identificadas no risco tecnológico; 

- Assessorar e apoiar a definição de critérios para o estabelecimentos de planos de ação; 

- Validação do seguimento dos planos de ação; 

- Seguimento das recomendações emitidas pela Auditoria de IT; 

- Responsabilizar-se pelo reporte aos órgão de governo e regulador. 

- Licenciatura em Engenharia de Sistemas ou equivalente;

- Experiência em análise de sistemas;

- Conhecimentos, ainda que menos profundos em ferramentas de desenvolvimento informático;

- Sensibilidade para a gestão de risco (tecnológico); 

- Proatividade, espírito crítico e capacidade de resolução de problemas.

2019_DGR_IGGR(IRB) IGGR (IRB) Lisboa - Participar na cálculo mensal do RWA de Crédito;

- Colaborar da elaboração dos mapas regulatórios periódicos, incluindo QIS, COREP, STE e Disciplina de Mercado;

- Participar no estabelecimento de processos de validação e controlo da qualidade da informação produzida;

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

- Fortes capacidades analíticas;

- Capacidade de organização e produção de informação quantitativa;

- Domínio das ferramentas MS Office; 

- Conhecimentos de Inglês; 

- Facilidade de expressão, oral e escrita;

- Valorizam-se conhecimentos de ferramentas de programação.

2019_DGR_IGGR IGGR Lisboa - Participar na calculo mensal do RWA de Crédito;

- Colaborar da elaboração dos mapas regulatórios periódicos, incluindo QIS, COREP, STE e Disciplina de Mercado;

- Participar no estabelecimento de processos de validação e controlo da qualidade da informação produzida;

- Elaborar de relatórios internos de gestão para acompanhamento de risco;

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

- Fortes capacidades analíticas;

- Capacidade de organização e produção de informação quantitativa;

- Domínio das ferramentas MS Office; 

- Conhecimentos de Inglês; 

- Facilidade de expressão, oral e escrita;

- Valorizam-se conhecimentos de ferramentas de programação.

2019_DGR_Rating Rating Lisboa - Elaboração documentação exaustiva sobre a conceção, funcionamento e metodologias dos sistemas de notação, nomeadamente do 

modelo de julgamento humano (em articulação com os modelos estatísticos produzidos pela Área de Modelos);

- Atribuir notações de rating às contrapartes, a utilizar no processo de análise e decisão de crédito do Banco;

- Manter a carteira dos segmentos de Grandes Empresas, Institucionais e Project Finance, permanentemente classificada;

- Monitorizar as derrogações de rating, nomeadamente com a descrição das situações em que se podem verificar, mecanismos 

instituídos, processos de acompanhamento e identificação dos responsáveis pelas derrogações;

- Participar na elaboração do Relatório de Rating Anual;

- Elaborar Relatórios periódicos sobre os ratings atribuídos aos vários segmentos, incluindo a análise crítica da sua evolução;

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

- Fortes capacidades analíticas;

- Capacidade de organização e produção de informação quantitativa;

- Domínio das ferramentas MS Office; 

- Conhecimentos de Inglês; 

- Facilidade de expressão, oral e escrita;

2019_DGR_Análise Individual de Imparidades Análise Individual de Imparidades Lisboa - Análise e proposta de imparidades individuais;

- Análise e Backtesting do processo de imparidades individuais;

- Avaliação crítica da exposição e das garantias associadas;

- Análise de Planos de Negócios independentes

- Assegurar o adequado nível de imparidades em função do risco das exposições sujeita a análise individual.

- Licenciatura/Mestrado em Economia, Gestão ou equivalente;

- Sensibilidade para a gestão de risco

- Capacidade de análise e espírito crítico

- Capacidade de comunicação (oral e escrita)

- Capacidade de trabalho individual e em equipa

- Bons conhecimentos de inglês falado e escrito.

- Preferencialemnte, com experiência mínima de 2 anos em auditoria ou análise de risco

2019_DRC_Médias Empresas Médias Empresas Lisboa / Porto - Analisar risco de crédito das exposições de Médias Empresas e elaborar relatórios e pareceres, tendo em vista a decisão sobre 

envolvimento/operações propostas pelas Direções Comerciais e objeto de decisão nos órgãos coletivos do Banco; 

- Participar nas decisões de crédito, nos termos previstos em particular no Regulamento Geral de Crédito da Banca de Empresas;

- Intervir na notação de fatores de risco, da responsabilidade da Direção de Riscos de Crédito, com vista a manter permanentemente 

atualizados os ratings dos clientes-empresas;

- Participar em reuniões com clientes-empresas, em conjunto com as Direções Comerciais;

- Orientar e promover planos de ação para a regularização de incumprimentos dentro dos prazos definidos;

- Desenvolver ações, com carácter de antecipação, sobre clientes-empresas que se preveja venham a constituir problemas na 

recuperação de crédito;

- Desenvolver projeções económico-financeiras de empresas da carteira acompanhada;

- Assegurar um relacionamento de parceria, em particular as Direções Comerciais, mas também com todas as outras Direções com as 

quais a Direção de Riscos de Crédito tem interação regular.

- Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Finanças ou Economia (Preferencial)

- Conhecimento da realidade contabilística e interesse por matérias relacionadas com finanças, análise financeira e risco de crédito;

- Conhecimento dos produtos bancários de crédito;

- Capacidade de análise, síntese e de decisão;

- Facilidade em identificar eventuais implicações jurídico/legais, fiscais e de compliance;

- Elevado sentido de responsabilidade e de auto-suficiência;

- Capacidade para lidar com fases de atividade intensa e prazos exigentes;

- Facilidade de expressão oral e escrita e capacidade de argumentação;

- Apetência pelo trabalho em equipa e facilidade de relacionamento interpessoal;

- Conhecimento dos meios informáticos na ótica do utilizador (word, excel, power point);

- Bons conhecimentos da língua inglesa e de outra língua (espanhol e/ou francês);

- Experiência e/ou conhecimentos de avaliação de empresas e elaboração de projeções económico-financeiras.



2019_DRC_ENPB Empresários e Negócios e Private Banking Lisboa / Porto - Analisar risco de crédito das exposições ao segmento de Empresários e Negócios e elaborar relatórios e pareceres, tendo em vista a 

decisão nos órgãos coletivos do Banco sobre envolvimento/operações propostas pelas Direções Comerciais;

- Participar nas decisões de crédito, nos termos previstos no Regulamento Geral de Crédito, sobre as operações propostas;

- Participar em reuniões com Clientes, em conjunto com as Direções Comerciais;

- Orientar e promover planos de ação para a regularização de incumprimentos dentro dos prazos definidos para o efeito;

- Desenvolver projeções económico-financeiras de empresas da carteira acompanhada, nos casos em que a prática do Banco assim o 

exige.

- Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Finanças ou Economia;

- Conhecimento da realidade contabilística e interesse por matérias relacionadas com finanças, análise financeira e risco de crédito;

- Interesse pelo acompanhamento do tecido empresarial, com visão estratégica;

- Conhecimento dos produtos bancários de crédito;

- Facilidade em identificar eventuais implicações jurídico/legais, fiscais e de compliance;

- Elevado sentido de responsabilidade;

- Disponibilidade para flexibilidade de horário e capacidade para lidar com fases de atividade intensa e prazos exigentes;

- Capacidade de análise, síntese e de decisão;

- Proatividade, capacidade de inovação e interesse por aprendizagem permanente;

- Facilidade de expressão oral e escrita e capacidade de argumentação;

- Apetência pelo trabalho em equipa e facilidade de relacionamento interpessoal;

- Conhecimento dos meios informáticos na ótica do utilizador (word, excel, power point);

- Bons conhecimentos da língua inglesa e/ou outra língua (espanhol e/ou francês);

- Experiência de, pelo menos, um ano no Grupo BPI, em áreas que abordam a análise de risco de crédito, como sejam as Direções Comerciais.

2019_DRC_AT Área Técnica Porto - Gestão e acompanhamento de projetos de regulação e de risco;

- Efetuar análise funcional e necessidades de informação;

- Desenvolver os modelos de dados de suporte ao reporting;

- Desenvolver ferramentas informáticas em VBA;

- Participar na Administração do Portal Colaborativo da Direcção

- Licenciatura em Informática, Gestão ou Economia;

- Experiência em consultoria; 

- Capacidade de inovação e aprendizagem; 

- Elevada capacidade de organização e análise; 

- Elevado grau de responsabilidade, disponibilidade, dinamismo e gosto pelo trabalho em equipa; 

- Domínio da língua inglesa; 

- Conhecimentos sólidos das linguagens DAX e VBA. 

- Conhecimentos e domínio de programas em ambiente Windows (Office).


