
 

 

Os processos de Recrutamento e Selecção do ATLÂNTICO Europa, não discriminam com base na naturalidade, nacionalidade, religião, 

género, idade, deficiência, estado civil, orientação sexual. O ATLÂNTICO Europa está empenhado em proporcionar um ambiente inclusivo e 

acolhedor para todos os colaboradores.O ATLÂNTICO Europa toma iniciativas para garantir a ausência de discriminação no emprego, 
recrutamento, anúncios de emprego, remuneração, promoções e outras condições de trabalho contra qualquer colaborador ou candidato. 

 

 

Auditor Interno 

 

Somos o Banco ATLANTICO Europa, um banco jovem e com uma forte veia digital. 

O ATLANTICO Europa foi fundado em 2009, fomos o 1º banco em Portugal a 

disponibilizar um serviço de abertura de conta à distância e considerados diversas 

vezes como uma das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal! 

Face aos vários desafios que temos em curso estamos a reforçar a nossa equipa de 

Auditoria Interna. 

Procuramos pessoas que pretendam iniciar a sua carreira na banca, responsáveis, 

entusiastas, versáteis, autónomas, motivadas pelo trabalho em equipa, 

comunicativas e com vontade de aprender. 

Os candidatos seleccionados integrarão a nossa equipa de Auditoria Interna e 

após uma fase de formação inicial terão como principais responsabilidades: 

• Apoio na realização de trabalhos de auditoria do Grupo Atlântico Europa; 

• Obter, analisar e avaliar documentação de suporte aos testes de auditoria; 

• Apoio no acompanhamento de implementação de recomendações de 

auditoria; 

• Desenvolver e manter procedimentos e auditoria contínua. 

Perfil do Candidato: 

• Formação em MAEG, Gestão, Economia, Finanças, Auditoria ou similares; 

• Capacidade analítica; 

• Espírito de equipa; 

• Objetividade, organização e proatividade; 

• Boas competências de comunicação e sentido crítico; 

• Conhecimentos de inglês; 

• Conhecimentos de ferramentas MS Office (word, excel e powerpoint). 

Oferecemos-te a oportunidade de fazer parte de um projecto sólido e em fase de 

expansão internacional. 

Planos de formação e desenvolvimento profissional. 

Se estás interessado/a em fazer parte da nossa equipa candidata-te através do 

email: pessoas@atlantico.eu colocando no "assunto" "BPA_AI_062022". Caso 

tenhas alguma questão ou curiosidade envia-as para o mesmo email, dar-te-emos 

feedback. 

 

Conhece-nos em: www.atlantico.eu  

mailto:pessoas@atlantico.eu
http://www.atlantico.eu/

