
 

O Banco Central Europeu (BCE) está a divulgar ofertas para estágios remunerados em 

diferentes áreas, que se irão realizar em Frankfurt (Alemanha). 

O Banco Central Europeu é o banco central responsável pela moeda única da Zona Euro e a 

sua principal missão é preservar o poder de compra do euro, assegurando assim a estabilidade 

de preços na respectiva zona. 

As ofertas de estágio que estão a ser divulgadas no site do BCE são as seguintes: 

Traineeships and PhD traineeships in Communications, Web & Digital 

Os candidatos deverão ter uma licenciatura ou grau superior numa das seguintes áreas: 

comunicação, economia, relações internacionais, gestão de empresas, ciências políticas, 

tecnologias da informação e comunicação, design, gestão de marketing, relações públicas ou 

outras áreas semelhantes. As candidaturas devem ser submetidas até 07 de outubro de 2019. 

A bolsa mensal terá o valor de € 1.070 e haverá um subsídio adicional para o alojamento. 

Traineeships for Translators – Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish or Portuguese 

Os candidatos deverão ter uma licenciatura ou mestrado em tradução ou línguas modernas. 

As candidaturas devem ser submetidas até 09 de outubro de 2019. A bolsa mensal terá o 

valor de € 1.070 e haverá um subsídio adicional para o alojamento. 

Traineeship in Macroprudential Policy and Financial Stability 

Os candidatos deverão ter licenciatura ou mestrado em finanças, economia, estatística, 

matemática, engenharia, gestão de empresas, física, tecnologias da informação e 

comunicação ou outra área similar. As candidaturas devem ser submetidas até 16 de outubro 

de 2019.  A bolsa mensal terá o valor de € 1.070 e haverá um subsídio adicional para o 

alojamento. 

PhD traineeship in Macroprudential Policy and Financial Stability 

Os candidatos deverão ter um doutoramento em Macroprudential Policy and Financial 

Stability. As candidaturas devem ser submetidas até 16 de outubro de 2019. A bolsa mensal 

será €1,940 e haverá um subsídio adicional de alojamento. 

Traineeship Programme 
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Os candidatos deverão ter uma licenciatura ou um grau superior, tendo uma formação 

académica que seja relevante para a área de estágio a que se irão candidatar: 

 Banking Supervision horizontal and specialised expertise 
 (Computer) Sciences and Technology 
 Banknote Research & Development 
 Banknote Communications 
 Finance and Administration 

As candidaturas devem ser submetidas até 21 de outubro de 2019. A bolsa mensal terá o 

valor de € 1.070 e haverá um subsídio adicional para o alojamento. 

Consultar informações em jobs.ecb.europa.eu 
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