
 
 
 

 
 
Santander Totta lança programa de estágios Santander Top Training 
 
O Banco Santander Totta vai lançar em Fevereiro o Santander Top Training, um programa de 
estágios, que visa desenvolver jovens talentos e promover o seu crescimento profissional.  
 
Ao longo de 12 meses, os estagiários passarão por diversas áreas do Santander Totta, o que 
lhes possibilitará um conhecimento mais aprofundado sobre o core business do Banco e ter 
uma visão global sobre a actividade financeira. Terão um plano de aprendizagem estruturado e 
apoiado por tutores e farão parte de um programa de mentoring one to one com 
administradores e directores do Banco, tendo assim um acompanhamento personalizado ao 
longo de todo o programa. Além disso, terão acesso a acções de formação e workshops e a 
oportunidade de visitar a Cidade Financeira Santander, em Madrid. 
 
O investimento na formação e desenvolvimento dos trainees é assumido pelo Banco, sendo 
atribuída uma Bolsa mensal a cada estagiário.  
 
Podem concorrer todos os estudantes com mestrado concluído (nos últimos 2 anos) ou em 
fase final de conclusão, em diferentes áreas de estudo: Gestão, Economia, Finanças, Gestão de 
Informação, Matemáticas, Engenharias, Arquitectura, Direito, Design, Comunicação e 
Marketing, entre outras. As candidaturas estão abertas até ao dia 18 de Janeiro e podem ser 
feitas em https://santandertotta.trabalhando.pt/ 
 
Na 1ª edição, que arranca já no próximo mês, serão seleccionados 20 trainees. Os candidatos 
serão avaliados pelo seu percurso académico e por um conjunto de outras características, 
nomeadamente,  
domínio da língua Inglesa, disponibilidade para trabalhar no programa em full-time e 
capacidade de adaptação. Complementarmente, serão valorizadas experiências de 
aprendizagem profissional e de relação com a sociedade, visão estratégica, capacidade para 
inovar, trabalhar por objectivos, foco na implementação e espírito de trabalho em equipa.  
 
O programa irá permitir ao Santander Totta contar com uma bolsa de candidatos muito bem 
preparados, bem como, dar a oportunidade a jovens talentos de crescer profissionalmente 
num Banco global. 
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