
Recém-Licenciado na área de Engenharia 

(Conhecimentos de Programação) 
 

O nosso cliente é uma entidade financeira que pretende integrar na sua estrutura de Controlo Interno e 

Compliance um Engenheiro Recém-Formado, com conhecimentos de linguagens de programação para 

desempenhar a função de Compliance and AML Analyst. 

Este profissional integrará a equipa responsável por prevenir o envolvimento da instituição em atividades 

relacionadas com o crime financeiro - designadamente branqueamento de capitais e financiamento do 

terrorismo (PBCFT) Contribuindo ainda para a melhoria das ferramentas de suporte à atividade. 

 

Principais responsabilidades:  

 

• Colaborar na definição, proposta e implementação de um sistema de controlo interno da Empresa 

em matéria de PBCFT e sanções internacionais, propondo a sua atualização sempre que 

necessário; 

• Apoiar a preparação e execução de ações e testes de efetividade, a desenvolver pela área e 

auditores internos ou externos ao sistema de controlo interno em matéria de PBCFT; 

• Colaborar e assegurar a comunicação de operações suspeitas às autoridades judiciárias, policiais 

e de supervisão; 

• Colaborar na elaboração dos reportes periódicos a enviar ao Banco de Portugal em matéria PBCFT, 

bem como à Gestão da Instituição sobre a atividade de PBCFT. 

• Colaborar na definição dos processos de Know Your Customer (KYC) e de Diligência Reforçada no 

estabelecimento de relações comerciais com Clientes e outras Contrapartes, bem como assegurar 

a aplicação dos mesmos de forma eficaz; 

 

Requisitos: 

• Recém-licenciado nas áreas da Engenharia, Gestão Industrial, Gestão de Informação, Matemática 

Aplicada ou similares; 

• Experiência em melhoria continua e/ou em estatística (preferencial); 

• Bons conhecimentos de alguma Linguagem de Programação (obrigatório); 

• Conhecimentos avançados de Microsoft Office (Word, Excel, PPT); 

• Conhecimentos de Inglês (nível avançado); 

• Elevada capacidade analítica ou de raciocínio lógico; 

• Gosto pela leitura técnica. 

 

Oferta: 

Integração numa equipa jovem, dinâmica e em crescimento, com excelentes perspetivas de 

desenvolvimento. 

 

Envie a sua candidatura para candidaturas@rayhumancapital.pt 



 


