
Assistente Administrativo Banca - Porto  

Category: Development/Engineering  

City: Porto, Porto, Portugal  

Position ID: J0619-1304  

Employment Type: Student Internship  

Position Description 

A CGI procura Assistentes de Backoffice, para integrar um projeto na área da banca, em 

regime de full-time, onde será envolvido num projeto de operação de BPO no setor 

financeiro.  

Your future duties and responsibilities 

Será responsável por assegurar os processos de emissão de contrato e arquivo associado ao 

Crédito habitação, Empresas e Automóvel.  

• Tratamento de processos administrativos;  

• Validação e Inserção de dados;  

• Elaboração de minutas e contratos;  

• Arquivo.  

Required qualifications to be successful in this role 

• Mínimo 12º ano de escolaridade;  

• Experiência no tratamento de operações de BackOffice, preferencialmente no sector 

energético (preferencial);  

• Bom conhecimento do negócio;  

• Experiência de contacto com cliente;  

• Boa capacidade de comunicação (oral e escrita);  

• Capacidade de análise e gosto por trabalho de minúcia;  

• 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.  

Skills 

 Administrative Support 

What you can expect from us 



Mudar a organização. Transformar o negócio. À medida que a transformação digital continua 

a acelerar, a CGI está no centro desta mudança - apoiando as viagens digitais dos nossos 

clientes e oferecendo aos nossos profissionais excelentes oportunidades de carreira. 

 

Na CGI, o nosso sucesso vem do talento e compromisso dos nossos profissionais. Como uma 

equipa, partilhamos os desafios e recompensas que vêm do crescimento de nossa empresa, o 

que reforça nossa cultura de propriedade. Todos os nossos profissionais beneficiam do valor 

que, colectivamente, criamos. 

 

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

serviços empresariais do mundo. 

 

Saiba mais sobre a CGI em www.cgi.com 

 

 

 


