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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto (2 vagas): ASSISTENTE DE HELP DESK da Moeda Complementar 
Localização do Posto: em Lisboa, nas Instalações da Rede DLBC Lisboa. 
Tempo de Duração do Posto: 12 meses, renovável. Com início previsto a 1 de outubro de 2021 e a 1 de janeiro 
de 2022. 
Horário de trabalho: 35 horas semanais (regime de turnos a acordar). 
Relações Hierárquicas: Reporte à/ao Diretor/a de Departamento específico. 

 
Requisitos: 

• Formação compatível com as funções de Assistente de “Help Desk”; 

• Experiência profissional em funções de apoio à distância ao cliente/utilizador de sistemas financeiros e/ou 
digitais; 

• Capacidade de escuta ativa e resolução de conflitos; 

• Capacidade de organização de prioridades e resposta a situações de emergência; 

• Sentido de responsabilidade e adaptabilidade ao trabalho de equipa, bem como à polivalência e diversidade 
de tarefas; 

• Competências de autonomia e dinamismo, com reconhecimento e respeito pela hierarquia; 

• Domínio de ferramentas digitais e financeiras; 

• Fluência nas seguintes línguas: inglesa e francesa (comunicação escrita / oral); muito boa fluência (oral e 
escrita) em português. 

 
Competências pessoais e sociais: 

• Adaptabilidade a novas situações; 

• Boa capacidade para a gestão de conflitos; 

• Características de relacionamento interpessoal pautadas pela empatia e aceitação da diferença de opinião; 

• Flexibilidade e polivalência; 

• Dinamismo e proatividade; 

• Assertividade e organização mental com fluidez no discurso; 

• Compromisso com a tarefa e a organização. 

 

Descrição de Posto | Responsabilidades: 

• Apoio à distância, ao cliente/utilizador da Moeda Local Complementar na utilização e correção de eventuais 
falhas do sistema (carregamentos, pagamentos, faturação, consulta de saldo, rede de aderentes e demais 
serviços do sistema); 

• Marketing direto e face-to-face da moeda e serviços a potenciais operadores e utilizadores; 

• Gestão de operadores e promoção de mecanismos de interação da Moeda da Rede DLBC Lisboa; 

• Gestão de utilizadores e promoção de mecanismos de interação da Moeda da Rede DLBC Lisboa; 

• Suporte administrativo ao/à Vice-diretor/a para a Moeda da Rede DLBC Lisboa, em articulação com as 
restantes áreas funcionais. 


