
Assistente Backoffice - Banca  

Category: Business Consulting, Strategy and Digital Transformation  

City: Porto, Porto, Portugal  

Position ID: J0819-0806  

Employment Type: Full Time  

Position Description 

Futuros deveres e responsabilidades: 

Será responsável por assegurar o registo das diferentes fases dos processos de Crédito 

Empresas, bem como pelo tratamento físico e verificação dos mesmos. Será também 

responsável por assegurar a gestão das mailboxes relativas à área anteriormente mencionada.  

Your future duties and responsibilities 

Principais funções: 

• Tratamento de documentação; 

• Análise e inserção dados; 

• Categorização e tratamento de mailbox; 

• Verificação de documentação.  

Required qualifications to be successful in this role 

Qualificações requeridas: 

• Formação Superior em Gestão, Contabilidade; Economia, Direito ou áreas similares 

(preferencial); 

• Mínimo 12º ano de escolaridade;  

• Experiência profissional na área administrativa bancária (preferencial); 

• Experiência em funções administrativas;  

• Boa capacidade de comunicação (oral e escrita);  

• Capacidade para gerir conflitos e resistência ao stress;  

• Sentido de responsabilidade;  

• Capacidade de relacionamento humano;  

• Orientação para o cliente; 

• Orientação para objetivos;  

• Bons conhecimentos aplicacionais;  

• Disponibilidade horária e imediata. 

 

Faça parte da construção de uma das maiores empresas independentes de tecnologia e 

serviços empresariais do mundo.  

Skills 

 Administrative Support 



What you can expect from us 

Build your career with us. 

 

It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, 

CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our 

professionals exciting career opportunities.  

 

At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one 

team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which 

reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we 

collectively create. 

 

Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in 

the world. 

 

Learn more about CGI at www.cgi.com. 

 

No unsolicited agency referrals please. 

 

CGI is an equal opportunity employer.  

 


