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ANÚNCIO DE CONCURSO  

1. Enquadramento  

O Banco de Cabo Verde (BCV), no âmbito do Programa de Estágios 2022, pretende recrutar 

Estagiários recém-formados ao nível de licenciatura e Estagiários com 12º ano e 

formação técnico-profissional, para realização de estágios profissionais, com a duração de 

6 (seis) meses, nas condições abaixo indicadas: 

 

 2. Atividades de Estágio 

a) O estagiário deverá executar tarefas no âmbito das atribuições e atividades da Unidade 

de Estrutura em que ficar afeto, conforme descrito no plano de trabalho definido no 

início do estágio; 

b) Elaborar um Relatório Final de Estágio. 

As atividades supracitadas decorrem no período normal de funcionamento do BCV, nos 

termos e condições definidos no contrato de estágio a realizar. 

 

3. Requisitos Exigidos:  

a) Realização de estágios profissionais para candidatos recém-licenciados (Pós-

graduação / Mestrado são fatores preferenciais), em áreas pertinentes para o estágio 

pretendido, exige-se formação superior nas áreas de: 

• Contabilidade 

• Gestão 

• Economia 
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• Gestão de Recursos Humanos 

• Secretariado Executivo 

• Relações Internacionais 

• Direito 

• Matemática 

• Estatísticas 

• Engenharia Eletrotécnica / Eletromecânica 

 

b) Realização de estágios profissionais para candidatos com 12º ano e formação 

técnico-profissional na área de Informática, preferencialmente com conhecimentos 

nas áreas de sistemas operativos, segurança de sistemas, manutenção de equipamentos 

informáticos e apoio aos utilizadores (Help Desk). 

 

4. Outros requisitos exigidos: 

• Bons resultados académicos em disciplinas relevantes no âmbito do estágio a 

realizar;  

• Média final não inferior a 14 (catorze) valores;  

• Que tenha concluído a formação nos últimos dois anos; 

• Nacionalidade cabo-verdiana e idade máxima de 30 anos;  

• Domínio da língua portuguesa, bons conhecimentos de inglês;  

• Domínio das ferramentas de informática na ótica do utilizador;  

• Sentido de responsabilidade, ética profissional e rigor na execução das tarefas;  

• Disponibilidade e capacidade para trabalhar em equipa;  

• Postura discreta e sigilosa;  

• Boa capacidade de análise e síntese;  

• Boa capacidade de aprendizagem e desenvolvimento profissional;  

• Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.   

 

5. Metodologia de Seleção  

A seleção será feita por concurso público e abarcará as seguintes etapas, com caráter 

eliminatório:   
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• Triagem curricular detalhada, em conformidade com os requisitos acima enunciados;  

• Avaliação dos níveis de proficiência em português e inglês;  

• Provas de avaliação de perfil; 

• Entrevista final de validação de perfil técnico e comportamental. 

 

6. Condições de Ingresso  

Os candidatos classificados neste concurso público celebram com o Banco de Cabo Verde, um 

Contrato de Estágio Profissional com a duração de 6 (seis) meses, com direito a uma bolsa-

estágio.   

 

7. Compromisso de Confidencialidade 

Os intervenientes neste processo de seleção devem assegurar a confidencialidade dos dados 

e/ou informações a que tiverem acesso, abstendo-se, em particular, de divulgar a terceiros, 

designadamente, o nome e o número de candidatos, bem como os resultados obtidos no 

processo de seleção. 

 

9. Processo de candidatura  

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de ficha de 

inscrição de estágio (ficha disponível no site do BCV), uma foto tipo passe, cópia de 

documento de identificação (BI/CNI), documentos comprovativos de habilitações literárias 

(diploma e certificado de notas) e certificados comprovativos de formação profissional, até às 

16h30 do próximo dia 06/09/2022, para o email recrutamento@bcv.cv, identificando no 

assunto «Concurso Estágios Profissionais 2022». A incorreta identificação da candidatura, 

assim como a apresentação de candidatura incompleta, poderá levar à exclusão da mesma. 

Este anúncio está também disponível no site www.bcv.cv, item Anúncios.  

 

mailto:recrutamento@bcv.cv
http://www.bcv.cv/
http://www.bcv.cv/
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8. Realização das provas  

As provas serão realizadas, preferencialmente, na modalidade on line.  

 

9. Outros  

O Banco de Cabo Verde reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, caso não 

sejam satisfeitas as condições requeridas.   

A prestação de informações falsas determina a eliminação imediata da candidatura. 

Só serão consideradas as candidaturas enviadas online. 

Apenas serão contactados os candidatos pré-selecionados após a triagem curricular. 

 


