
 

 

 
Está preparado para desvendar o futuro connosco?  
 

A Unicre pretende reforçar a área de Gestão de Riscos, Compliance e Jurídico com uma posição de 

Unlocker Estagiário, na equipa de Gestão de Riscos. 

  

O que é esperado do Unlocker que procuramos? 

• Controlar e monitorizar a exposição ao risco, verificando se os níveis de risco se encontram 

alinhados com o apetite ao risco; 

• Colaborar na elaboração e manutenção de documentação de gestão, políticas e procedimentos 

dos diferentes riscos; 

• Participar no desenvolvimento de ferramentas de gestão de riscos e compliance, incluindo 

customização e suporte pós implementação; 

• Participar na elaboração de todos os modelos e documentos solicitados pelas autoridades 

supervisoras relativas ao Risco, designadamente, ICAAP, testes de esforço e quantificação da 

imparidade da carteira de crédito; 

• Colaborar na elaboração dos reportes internos e externos, dos riscos materialmente relevantes, em 

estreita colaboração, com as restantes áreas da empresa, nomeadamente o Relatório de 

Imparidade sobre a Carteira de Crédito, o Relatório de Gestão de Riscos e o Relatório de Risco de 

Concentração de Crédito;  

• Elaborar o risk self assessment, acompanhar os questionários e produzir relatórios finais de 

resultados; 

• Acompanhar projectos diversos de desenvolvimento de modelos de gestão de risco; 

• Preparar apresentações para o Comité de Gestão de Riscos. 

  

Qual o DNA do Unlocker que procuramos? 

Formação superior em matemática aplicada e/ou gestão da informação, preferencialmente com 

formação adicional em gestão de riscos. ou equivalente; 

Conhecimentos de SAS (preferencial); 

Conhecimentos avançados de Microsoft Office (Excel, Access); 

Atitude pró-ativa, dinamismo, sentido de responsabilidade e espírito crítico; 

Forte capacidade analítica; 

Capacidade de realização / Cumprimento de timimgs e de gerir em simultâneo múltiplas tarefas; 

Capacidade de organização e planeamento; 

Forte capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

Domínio da língua inglesa. 

 

O que temos para oferecer ao Unlocker? 

Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante com elevado potencial de crescimento e 

desenvolvimento profissional; 

Modalidades de trabalho flexível – ex: Homeoffice; 

       Bolsa de estágio de 12 meses competitiva 

A possibilidade de pertencer a uma equipa experiente de Unlockers, contribuindo para a construção 

de experiências de pagamento únicas! 
 

As candidaturas deverão ser enviadas, por e-mail, para recrutamento@unicre.pt, até dia 24 de março. 

Junte-se à Unicre neste futuro! 
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