
PERFIL TÉCNICO DE PROCESSOS DE MERCADO E TECNOLOGIA NA MIBGAS   
Convocatória: Janeiro 2022 
  
 

>   EMPRESA  
  

A MIBGAS é o Operador do Mercado Organizado de Gás na Península Ibérica, responsável pelo seu funcionamento e gestão económica. Na sua plataforma são 

negociados produtos spot, prompt e futuros de gás natural para os sistemas de gás espanhol e português. É também, paralelamente, o Gestor de Garantias do 

Sistema de Gás espanhol. 

   

>   FUNÇÃO 
  

A MIBGAS procura uma pessoa para desempenhar a função de Técnico de Processos de Mercado e Tecnologia, reportando al Departamento de Front Office, cuja 

missão será analisar, delinear e especificar os processos relacionados com as plataformas do mercado de gás natural e GNL, colaborando também no 

aperfeiçoamento contínuo e na fiabilidade dos processos de negócio da MIBGAS, de acordo com a estratégia definida pela companhia.  

  

 

RESPONSABILIDADES 

− Analisar de forma geral processos operacionais e de negócio e 

realizar propostas de melhoria. 

− Delinear e especificar novos processos operacional; colaborar com os 

fornecedores de serviços no seu bom funcionamento e melhoria 

contínua. 

− Elaboração e execução de protocolos de provas e automatização dos 

mesmos.  

− Coordenação de projectos de desenvolvimento de negócio em curso. 

− Interlocução com agentes do mercado, agências de publicação de 

preços, brokers e outras entidades relacionadas com o sector. 

− Monitorizar o correcto funcionamento das plataformas do mercado e 

colaborar na resolução eficiente de qualquer incidência operativa. 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EXIGIDA 

− Formação universitária em Engenharia, sendo valorizado o mestrado em 

mercados energéticos. 

− Entre 2 e 5 anos de experiência no sector energético, mercados financeiros 

ou departamentos de trading. 

− Serão valorizados conhecimentos em sistemas de informação (bases de 

dados, SQL, webservices, XML e ferramentas de reporting (Tableau e nível 

avançado de Microsoft Excel) 

− Orientação para resultados, pró-actividade, multidisciplinaridade, facilidade 

para trabalhar em equipa e boa capacidade de comunicação. 

− Nível alto de inglês (C1). Será também valorizado o conhecimento da língua 

portuguesa. 

Os candidatos interessados devem enviar um currículo para personal@mibgas.es  

O envio implica a aceitação da Política de Privacidade da MIBGAS. 

 

mailto:personal@mibgas.es
https://www.mibgas.es/pt/cccontent/aviso-legal

