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Sobre a Management Solutions 
  
A Management Solutions é uma firma internacional de consultoria, centrada em assessoria de 
negócio, riscos, finanças, organização e processos; tanto nos seus componentes funcionais, como na 
implantação das suas tecnologias relacionadas. Trabalhamos fundamentalmente no setor financeiro e 
nos setores de energia e telecomunicações.  
 
A Management Solutions desenvolve a sua atividade através de 24 escritórios, 11 na Europa, 12 na 
América e 1 na Ásia, com uma equipe multidisciplinar de cerca de 2.000 profissionais. Para mais 
informação sobre a firma visite: www.managementsolutions.com 
 
 

Requisitos 
 
Estudantes em fase de conclusão ou recém-formados em: Sistemas de Informação, Ciências da 
Computação ou Engenharia da Computação. · Valorizamos a realização de estudos específicos de 
pós-graduação · Alto nível de inglês e conhecimento de outros idiomas. · Disponibilidade para viajar · 
Outros aspectos: sólida trajetória acadêmica, dinamismo, vontade de superação, capacidade de 
trabalho, maturidade, responsabilidade e facilidade de integração em equipes de trabalho 
multidisciplinares. 
 

Funções 
 
Conceptualização e implantação de soluções tecnológicas avançadas para problemas complexos que 
requerem um conhecimento elevado e específico dos negócios dos clientes, nos seguintes âmbitos: 
•Implantação de Tecnologias Especialistas: Definição de arquiteturas, Big Data, Desenvolvimento de 
soluções e Implantação de ferramentas. •Estratégia e Governança IT: Planos Estratégicos TI, 
Servicing IT, Project Management Office (PMO), Transformação, Organização e Eficiência. •Gestão de 
Riscos e Normativa: Cibersegurança, Qualidade e Governança do dado. 
 
 

Oferecemos 
 
A incorporação numa empresa que oferece tudo o que é necessário para o máximo desenvolvimento 
profissional: Trabalhar nos projetos de consultoria mais relevantes do setor, para as maiores 
companhias, líderes nos seus respectivos mercados, junto do top management empresarial, diante 
dos seus desafios nacionais e internacionais, junto de uma extraordinária equipa de profissionais, 
cujos valores e cultura corporativa são uma referência no setor. Plano de formação contínuo com 
cursos de conhecimentos especializados, de habilidades em consultoria e de idiomas. 
 

Como entrar em contato conosco 
 

 Para se inscrever em nossas vagas, acesse a nossa página de ofertas de trabalho e envio de CV no 
nosso site (www.managementsolutions.com) e registre-se. 
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