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Admissão de mestre ou licenciado em Direito 

 

Lisboa, Dezembro 2019 

 

O OMIP – Pólo Português, S.G.M.R, S.A., procura recrutar um mestre ou licenciado em Direito, 

com interesse pela área dos mercados financeiros. 

 

Sobre OMIP 

O OMIP é o Operador de mercado do Mercado de Derivados do MIBEL e está sediado em Lisboa. 

Iniciou as suas operações em Julho de 2006 e na actualidade tem 70 membros negociadores 

provenientes de diferentes países, maioritariamente europeus. O OMIP gere um mercado 

regulamentado de derivados de energia, prestando serviços sobretudo nos mercados de 

electricidade e gás natural. Além da gestão do mercado de futuros, o OMIP tem uma vasta 

experiência na concepção, desenvolvimento, implementação e organização de leilões de energia 

com diferentes metodologias. No plano da legislação e regulamentação está sujeito à normativa 

aplicável aos mercados financeiros, nacional e europeia, sendo a sua actividade supervisionada 

pela CMVM. 

Para obter mais informações, visite www.omip.eu 

 

Descrição da Função 

O jurista admitido terá como funções desenvolver, em todas as áreas do direito, actividades 

relacionadas com o mercado de futuros e demais serviços prestados pelo OMIP, nomeadamente: 

 Verificação/implantação da conformidade com a legislação e regulamentação em vigor, 

nacional e europeia 

 Elaboração de regras do mercado 

 Interacção com a CMVM e reguladores europeus (ESMA; ACER) 

 Participação na supervisão do mercado 

 Acompanhamento dos processos de admissão de membros 

 Apoio na contratação de serviços com fornecedores e clientes 

 

Competências  

 Licenciatura ou mestrado em direito (completados nos últimos 5 anos), de preferência com 

especialização ou componente significativa de mercados financeiros 

 Boa expressão oral e escrita em Inglês e Espanhol 

 Espírito de iniciativa e proactividade 

 Boa capacidade de comunicação e relacionamento 

 Sentido de organização e responsabilidade; 

 Bons conhecimentos de Microsoft Office (Word, Excel e Powerpoint) 

 

Condições gerais 

Local base de trabalho: Av. Casal Ribeiro 14, Lisboa 

Enviar candidaturas para: work@omip.pt (Telef: 210 006 000), até 3 de Janeiro de 2019 
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