
O BAI - Banco Angolano de Investimento, S.A. | Sociedade Aberta, no âmbito da sua 
responsabilidade social corporativa, promove anualmente um programa de estágios 
profissionais que visa dar oportunidade aos jovens angolanos residentes em Angola 
ou no estrangeiro (estes com interesse pessoal em regressarem ao país), formados 
nas diferentes Universidades públicas e privadas, no sentido de reforçar as 
competências técnicas e comportamentais destes em ambiente corporativo e de  
mentoria no BAI, com oportunidade dos melhores em desempenho e potencial 
poderem integrar, de acordo às vagas existentes, o quadro de pessoal do banco. 

O Estágio tem a duração mínima de seis meses com a atribuição de uma bolsa de 
estágio remunerada e disponibiliza 15 vagas para as diversas áreas do banco. 

São condições cumulativas de acesso ao programa de estágios as seguintes:

a) Ter idade compreendida entre os 18 e 25 anos;
b) Ter a licenciatura concluída em áreas de interesse de actuação do banco;
c) Ter média de fim de curso igual ou superior a 14 valores.

Podem, excepcionalmente, candidatar-se ao programa pessoas com idades 
compreendidas entre os 25 e 30 anos que se encontrem desempregadas e reúnam as 
condições previstas nas alíneas b) e c) do parágrafo anterior.

Os interessados deverão efectuar a sua candidatura preenchendo os seus dados no 
formulário de acesso até o dia 30 de Novembro de 2022, devendo anexar nos          
espaços indicados os documentos em PDF listados abaixo:

a) Curriculum vitae actualizado;
b) Cópia do Bilhete de Identidade;
c) Cópia do cartão de vacina contra a Covid-19;
d) 1 foto tipo passe;
e) Declaração de fim de curso com notas discriminadas;
f) Carta de motivação.
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Considerando a limitação de vagas, a selecção dos candidatos terá como 
pressupostos: a idade, média de fim de curso e a relevância da formação para o core 
business do BAI. 

Os seleccionados serão submetidos a um teste de conhecimento geral/específico e 
uma entrevista de aferição de motivação.
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