
Recursos Humanos 

Formação, Conhecimento e Desenvolvimento 



Somos um Banco Global de sucesso e de referência nos 42 

países em que operamos! 

 

A identificação e  o desenvolvimento do talento é uma das nossas 

prioridades estratégicas. 

 

Através do Santander Top Training desenvolvemos jovens 

talentos promovendo o seu crescimento profissional enquadrado 

numa equipa inovadora e de prestigio. 

Santander Top Training 
Objetivo 



Santander Top Training 

Duração  

12 meses 

Início 

9 de Fevereiro 2015 

Bolsa Mensal de 

Estágio 

 Contacto prático com toda a cadeia de valor :   

  Forma de trabalhar no Santander, os seus valores e cultura; 

  Visão global sobre a atividade financeira, estratégia, modelos de gestão e de negócio. 

 

 Foco na dinâmica da aprendizagem assente na rotação junto de equipas de alto rendimento 

(técnicas e de negócio) possibilitando o conhecimento do nosso core  business; 

 

O desenvolvimento do talento será complementado por ações de formação e workshops em sala 

e pelo suporte estruturante de um programa de mentoring one to one; 

 

O estagiário receberá feedback e orientações sobre o percurso de aprendizagem e modo de o 

otimizar. 

Santander Top Training 
Estrutura 



Para saber mais: www.santander.com 

Santander Top Training 
Vantagens Santander 



Santander Top Training 

Para saber mais: www.santander.com 

   Programa aberto a candidatos com mestrado concluído (nos últimos 2 anos) ou em fase final 

de conclusão; 

     - Áreas de Estudo: Gestão; Economia, Finanças, Gestão de Informação; 

     Matemáticas; Engenharias; Arquitetura; Direito; Design; 

     Comunicação; Marketing 

• Sólido e relevante percurso académico; 

• Disponibilidade para participar no programa em full-time; 

• Capacidade de adaptação; 

• Domínio da língua Inglesa. 

Complementarmente, valorizamos:  

Experiências anteriores de aprendizagem profissional  e de relação com a sociedade; 

Pessoas com visão estratégica, capacidade para inovar, trabalhar por objectivos, 

focadas na implementação e com um drive muito forte. 

Perfil do Trainee 



 Programa de mentoring one to one por Administradores e por quadros de topo do Banco; 

 Plano de Aprendizagem estruturado e apoiado por Tutores; 

 Contacto prático, em modo de rotação, com toda a cadeia de valor; 

 Santander Global: Conhecer a Cidade Financeira Santander em Madrid; 

 Desafios de Desenvolvimento; 

 Monitorização e Follow-up do processo de desenvolvimento; 

 Workshops e formação em sala (temáticas técnicas e comportamentais). 

Santander Top Training 

Para saber mais: www.santander.com 

Santander Top Training 
Meios de Formação e Desenvolvimento 



Santander Top Training 

Receção de 
Candidaturas  

Avaliação e triagem 
das candidaturas 

recebidas 
Assessment Center Entrevistas Integração 

dosTrainees 
Integração 

dosTrainees 

Para saber mais: www.santander.com 

Santander Top Training Santander Top Training 
Processo de Seleção 




