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   DATA: 10.01.2019 

 

PROGRAMA DE TRAINEES SANTANDER – DIVERSAS ÁREAS (M/F) –  

SPARK AGENCY  

 

Refª do Anúncio: GIP/ janeiro 2019/ 011  

 
Se o digital faz parte da tua vida, esta pode ser a tua oportunidade. O Santander está a 

transformar a Banca para a tornar mais acessível, prática e próxima de todos, e o teu 

know-how pode fazer a diferença. 

O Programa de Trainees Santander tem por base o conhecimento sobre a realidade 

académica e pretende desafiar 20 jovens para a criação de carreiras de êxito no mundo 

da banca, da tecnologia, do retalho de consumo e da consultoria de operações 

financeiras.  

 

PROGRAMA DE TRAINEES SANTANDER (M/F) 
 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Sólido e relevante percurso académico, em qualquer área de estudos, 

com Mestrado concluído (nos últimos 2 anos) ou em fase final de 

conclusão (5º ano); 

 Podem-se candidatar alunos que terminem a sua formação superior até 

março de 2019 e que tenham disponibilidade para iniciar o seu percurso 

no Santander a full-time a partir dessa data; 

 Formação Superior em qualquer background Académico; 

 Disponibilidade full-time, durante 12 meses, para iniciar o seu percurso 

no Santander em março de 2019. 
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FUNÇÕES:  

 As áreas que vão receber trainees vão do IT à Transformação Digital, do 

Marketing ao Global Corporate Banking, de Mercados, Finanças, 

Contabilidade/Capital, Gestão de Riscos e Inteligência Comercial à 

Sustentabilidade, Recursos Humanos e Universidades. 

 

OFERECEM: 

 Estágio de 12 meses, em regime de Experience Rotation, por 3 áreas 

funcionais do Santander; 

 Programas de aprendizagem e formação, em sala e on-the-job; 

 Programa de mentoring com a Direção do Banco; 

 Assessments de desenvolvimento; 

 Feedback sobre o teu desempenho e orientações claras para cresceres 

mais rapidamente. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Descobre mais sobre o Programa e candidata-te até 21 de janeiro de 2019 em 
trainees.pt/santander.  

  
 Os interessados deverão Candidatar-se até 21 de janeiro em 

http://trainees.pt/santander #traineessantander #digital #tecnologia #trainees 

#bancodofuturo #thesantandereffect 

 

 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 21 de janeiro de 2019. 

 

https://sparkagency-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1nHPCfDuttb3Jf78_9PT8p6ECenbqqLGtHcSdIbGfGF8-970284816&key=YAMMID-45429426&link=http%3A%2F%2Ftrainees.pt%2Fsantander
https://sparkagency-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1nHPCfDuttb3Jf78_9PT8p6ECenbqqLGtHcSdIbGfGF8-970284816&key=YAMMID-45429426&link=http%3A%2F%2Ftrainees.pt%2Fsantander

