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Caríssimos alunos da Universidade Lusíada, 

A Deloitte pretende reforçar a sua equipa de BPS (Busines Process Solution), com profissionais de topo que 

evidenciem o gosto pelo trabalho em equipa, capacidade de aprendizagem e ambição para desenvolver um 

projecto num ambiente dinâmico e estimulante. 

Valorizamos profissionais com percursos académicos de excelência e que encarem os desafios como 

oportunidades, que demonstrem energia, autonomia e criatividade. 

Perfil requerido: 

• Formação académica ao nível de licenciatura e mestrado em Gestão de Recursos Humanos com média 

igual ou superior a 13 valores e idade até aos 24 anos;  

• Sentido critico e de pertença a uma equipa; 

• Capacidade de trabalho com prazos apertados; 

• Conhecimentos de informática na óptica do utilizador; 

• Bom nível de Inglês falado e escrito; 

Caso o seu perfil se enquadre nos critérios acima referidos solicitamos que envie o seu curriculum vitae 

actualizado, com fotografia, para o email ptrecrutamentobpas@deloitte.pt com a referência: bps:_grhfev14 

até ao próximo dia 14 de Fevereiro. Todos os candidatos que forem considerados para o processo serão 

contactados posteriormente. 

 

Até breve, 

Human Resources 

 

 

Edifício Atrium Saldanha 

Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º 

1050-094 Lisboa 

Portugal 

 Bom Sucesso Trade Center 

Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º 

4150-146 Porto 

Portugal 

 

 Edifício KN10 

Rua Kwamme Nkrumah, 10 – 2º 

Luanda 

Angola 
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separada e independente. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about. 

 

Homepage |  RSS | Add Deloitte as safe sender 

 
 

http://www.deloitte.com/pt/about
http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/index.htm
http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/press-room/rss-feeds/index.htm
http://www.deloitte.com/whitelist

