
Parceria Iscte Business School e BNP Paribas

A Iscte Business School, numa parceria com o BNP Paribas, oferece uma 
oportunidade inédita aos estudantes das licenciaturas em Gestão, Economia 
e Finanças e Contabilidade. 

Para a área de Mercados, especificamente para a área de Operação de Títulos 
(Security Services), o BNP está a recrutar com alguma intensidade, oferecendo 
carreiras interessantes. Para esta área, o BNP pretende estudantes com 
competências na área de investimentos, gestão de ativos financeiros e operações 
em mercados financeiros. 

Deste modo, para ir ao encontro das necessidades do BNP, os estudantes deverão 
realizar, com sucesso, o conjunto das seguintes três unidades curriculares (UC):
• Investimentos (Inv)
• Gestão de Ativos Financeiros (GAF)
• Securities Markets Operations (SMO)(Operações em Mercados Financeiros).

Os estudantes das licenciaturas em Gestão, Economia e Finanças e Contabilidade 
que concluam com sucesso estas três UC terão acesso a um processo de 
recrutamento privilegiado e mais curto.

Adicionalmente, os estudantes deverão ter um nível mínimo de inglês equivalente 
a B2 ou First Certificate. O domínio da língua francesa não é obrigatório mas será 
valorizado.
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Articulação da oportunidade com o plano de estudos

Os estudantes já têm garantida a possibilidade de realizar algumas destas UC 
através do seu plano curricular. As UC já contempladas dependem da licenciatura 
que estão a frequentar:

Para completar o conjunto das três UC associadas ao conjunto completo de UC 
solicitadas pelo BNP Paribas, os estudantes de cada uma das licenciaturas poderão 
recorrer às optativas livres que cada um dos planos de estudo prevê e, em alguns 
casos, deverão fazer UC em regime isolado:

Leccionação da UC de Securities Markets Operations
A UC optativa de Securities Markets Operations será oferecida no 2º semestre, em 
horário semi-condensado. Esta UC será lecionada em língua inglesa.

Alunos que não completam as 3 UC
Os alunos das licenciaturas em Gestão, Economia e Finanças e Contabilidade que 
não realizem as 3 UC do conjunto associado a esta oportunidade, ou seja, que 
realizem apenas uma ou duas destas UC, poderão mesmo assim candidatar-se a 
vagas no BNP. Estes estudantes irão integrar os processos de recrutamento gerais 
abertos aos candidatos das várias universidades.

Alunos de outras licenciaturas da Iscte Business School
A oportunidade na área de Mercados, associada às três unidades curriculares, 
destina-se principalmente aos alunos das licenciaturas de Gestão, Economia e 
Finanças e Contabilidade. No entanto, o BNP tem abertas também oportunidades 
para outras áreas, pelo que os alunos das licenciaturas de Gestão de Marketing, 
Gestão de Recursos Humanos e Gestão Industrial e Logística se poderão candidatar 
a outras vagas no BNP.
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