
Para além da equipa nacional, a PwC conta com uma 
sólida rede global de profissionais, sem paralelo ao nível 
da consultoria, que lhe permite identificar as melhores 
práticas seguidas no setor financeiro de outros países  
e as diversas exigências prudenciais e comportamentais 
em vigor. 

Esta equipa, em constante crescimento, procura agora 
identificar jovens recém-graduados(as) em Direito com 
especial aptência pelas matérias regulatórias do sector 
financeiro e que pretendam um primeiro contacto com 
a realidade profissional da PwC e com a atividade diária 
desta equipa especializada.

Agarra esta oportunidade!
Na PwC somos apaixonados pelo que fazemos  
e oferecemos todo o suporte para que tu também 
sejas. Fazemos questão de contribuir para o teu 
desenvolvimento profissional e pessoal e, por este motivo, 
orientamos e acompanhamos a tua carreira de perto, 
partilhamos conhecimentos e experiências e trabalhamos 
em equipa, sempre.

Valorizamos pessoas que sejam capazes de “agarrar” 
as oportunidades portanto, se te identificas connosco, 
candidata-te!
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Colabora com uma equipa especializada 
numa empresa internacional
Num ambiente regulatório de complexidade  
e amplitude crescentes, a capacidade de antecipação  
e implementação das diversas iniciativas regulamentares, 
de forma alinhada com as expectativas das autoridades 
de supervisão, constitui um aspeto-chave para  
a sustentabilidade e diferenciação das instituições 
financeiras. Neste contexto, as instituições financeiras 
procuram retirar o máximo benefício do próprio processo 
regulatório, limitando o seu impacto no crescimento  
e rendibilidade do negócio.

O departamento de Financial Services Risk and 
Regulation da PwC Portugal foca-se nas áreas  
de risco e regulação prudencial e comportamental  
do setor financeiro, reunindo uma combinação única  
de profissionais com uma experiência extensa  
e multidisciplinar em banca e supervisão bancária  
e financeira. Oferecendo um conhecimento aprofundado 
da regulamentação em vigor, das suas tendências futuras 
e das melhores práticas do setor.

www.pwc.pt
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Visite-nos nas redes sociais

“A tecnologia, a inovação, a regulação, 
o cliente e a rentabilidade são as 
forças interligadas que estão a mudar 
a banca de retalho de uma forma 
profunda.”
Luís Barbosa
Financial Services Risk and Regulation Partner

Detalhes do estágio de verão

Objetivo: Proporcionar oportunidades de aquisição  
e de desenvolvimento de conhecimentos e de 
práticas de trabalho, no contexto dos projetos  
da equipa de Financial Services Risk and Regulation 
da PwC; 

Formação pretendida: Direito;

Período: A determinar (1 a 3 meses);

Local: Escritório da PwC em Lisboa (Palácio 
Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo,  
n.º 16, 1050-121 Lisboa);

Departamento: Financial Services Risk and 
Regulation;

Fatores preferenciais: 

• Conclusão da parte letiva de mestrado em Direito; 

• Especial preferência pelas matérias de Direito 
Comercial, Societário, Bancário e ou Financeiro; 

• Domínio avançado da língua inglesa (oral/escrito);

• Espírito crítico; 

• Capacidade de trabalho em equipa;

• Vontade de aprender.

Os(as) candidatos(as) interessados(das)  
nesta oportunidade devem efetuar a sua 
candidatura até ao dia 14 de junho de 2019  
para suzel.silva.soledade@pwc.com  
enviando, para o efeito, o seu curriculum vitae  
e uma breve texto expositivo da motivação para  
a sua candidatura (máximo uma página).

mailto:suzel.silva.soledade%40pwc.com?subject=Suzel%20Silva%20Soledade

