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ALLIANZ P O R T U G A L  

Atuário/a Pricing L&H (m/f/d) 
Lisboa 

 

 
Principais responsabilidades 

. Elaborar as tarifas para novos produtos, 

bem como analisar periodicamente as 

tarifas de produtos existentes e propor 

eventuais alterações 

. Acompanhar a rentabilidade dos 

produtos  e a margem do novo negócio 

. Analisar as provisões técnicas para 

sinistros, as provisões matemáticas do 

ramo Vida, bem como calcular as 

provisões para participação nos 

resultados, no sentido de assegurar a sua 

consistência 

. Prestar informação de natureza atuarial 

específica da área de produtos, de modo 

a assegurar o correto encerramento das 

contas, de acordo com o plano de contas 

. Elaborar estudos estatísticos, 

nomeadamente otimizando os métodos 

de provisionamento casuístico do ramo 

Vida, de modo a fornecer informação à 

área de gestão de sinistros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Colaborar com as diversas áreas, na 

resolução de casos pontuais de gestão 

corrente que envolvam cálculos atuariais 

e que não estejam informatizados 

 

Principais requisitos 

. Licenciatura/Mestrado em Atuariado, 

Matemática ou Economia 

. Formação complementar em Ciências 

Atuariais (preferencial) 

. Experiência profissional mínima de 3 

anos em Atuariado Vida 

. Conhecimentos sólidos de seguros do 

ramo Vida 

. Conhecimentos de SAS e/ou R 

(preferencial) 

. Domínio do Office 365  Excel 

. Fluente em Português 

. Conhecimentos avançados de Inglês 

(mínimo nível B2) 

. Excelência face ao cliente e ao mercado, 

empreendedorismo e confiança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Boa capacidade de análise e resolução 

de problemas, de planificação e 

organização, espírito de equipa, 

capacidade de adaptação e mudança 

 

O que oferecemos 

. Integração em equipa dinâmica, inovadora, 

criativa e entusiasta 

. Desenvolvimento contínuo das competências 

dos colaboradores 

. Possibilidade de uma carreira aliciante a nível 

nacional e internacional 
 

 

Local 
Lisboa 

 

Habilitações Académicas 

Licenciatura 

 

Candidata-te agora 

Regista-te e/ou faz login no site da Allianz. 

 CAREERS.ALLIANZ.COM 

Preenche o formulário de candidatura e anexa o teu 
Curriculum Vitae detalhado com fotografia. 

 
 
 
 

for tomorrow 

https://careers.allianz.com/job/Lisboa-Atu%C3%A1rioa-Pricing-L&H-%28mfd%29-11-1069-014/900828301/

