
 

 
 
A Caixa reserva-se o direito de não selecionar nenhum candidato, caso não encontre alguém que acredite 
reunir todas as condições necessárias para esta função. 

 
 

 

A Caixa Económica de Cabo Verde, com sede social na cidade da Praia, 

pretende recrutar em regime de contrato a prazo dois Juristas. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

 

Assessorar no tratamento e resolução de todas as questões jurídicas aplicáveis 

às diferentes áreas de atuação da CECV, de forma a prestar um serviço 

expedito e de qualidade aos restantes serviços internos, nomeadamente: 

 

 Orientar, planificar e garantir a prossecução das ações necessárias ao 

cumprimento dos requisitos legais e fiscais, nas operações desenvolvidas 

pelas várias áreas da CECV; 

 Elaborar minutas de contratos e emitir pareceres técnicos 

 

PERFIL DO CANDIDATO (conhecimentos e qualificações): 

 

Nível académico: Licenciatura em Direito com Pós graduação em Direito 

Bancário; 

 

Nacionalidade: Caboverdiana 

 

Idade Máxima: 35 (trinta e cinco) anos; 

 

Tempo de experiencia profissional: Mínimo 3 anos 

 

Conhecimentos profissionais: Direito Bancário, Direito Comercial, Direito do 

Trabalho, Direito Fiscal; Direito Administrativo, Direito Penal Económico e 

perfeito domínio da legislação cabo-verdiana sobre a banca, valores 

mobiliários, sistema de pagamento e micro-finanças 

 

Competências criticas: 

 Boa capacidade de trabalho em equipa e relacionamento interpessoal; 

 Integridade e ética; 

 Orientação para o cliente;  

 Bons conhecimentos de informática na ótica de utilizador; 

 Boa capacidade de comunicação (escrita e oral); 

 Orientação para resultados; 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 



 

 
 
A Caixa reserva-se o direito de não selecionar nenhum candidato, caso não encontre alguém que acredite 
reunir todas as condições necessárias para esta função. 

• Avaliação curricular;  

• Testes psicotécnicos 

• Entrevista 

 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA: 

• Curriculum vitae atualizado;  

• Cópia do documento de identificação;  

• Comprovativo das habilitações literárias e profissionais;  

• Cópia Certificado de equivalência: 

• Carta abonatória / recomendação; 

 

PRAZOS: 

Os documentos deverão ser entregues em envelope fechado na Sede da empresa, 

Av. Cidade Lisboa, em frente ao Palácio do Governo, durante as horas 

normais de expediente, até as 16h00 do dia 04 de Junho, com a seguinte 

designação: CANDIDATURA A VAGA DE JURISTA CAIXA 

 


