RECRUTAMENTO
IST-ID
A Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento –
IST-ID comunica a abertura de concurso de recrutamento e seleção para o seguinte
posto de trabalho:
TÉCNICO SUPERIOR
1 LUGAR
(REF.ª IST-ID TS 01/2018)
Perfil das funções:
O trabalho a desenvolver será focado na identificação e captação de novas oportunidades de
financiamento, direcionando as mesmas de acordo com os interesses científicos dos docentes e
investigadores do IST. É também objetivo do serviço a divulgação das oportunidades e o
estabelecimento de ligação com as agências de financiamento.

Requisitos:
- Habilitação académica: Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento (valorizada a experiência em
Ciência);
- Conhecimento dos mecanismos para Financiamento de Projetos de Investigação,
nomeadamente o Programa Quadro para financiamento da Investigação e Inovação, os Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento, os Programas Operacionais do PT 2020 e de
Cooperação;
- Conhecimento do processo de candidatura a agências de financiamento nacionais e
internacionais;

- Motivação para trabalho na área;
- Motivação e disponibilidade para adquirir novos conhecimentos;
- Capacidade de adaptação;
- Capacidade de planeamento e organização;
- Competência para o trabalho em equipa (papel ativo e cooperante);
- Demonstrar autonomia na gestão das tarefas;
- Boa capacidade de expressão e fluência verbal e escrita;
- Fluência em inglês escrito e falado;
- Boas competências organizacionais;
- Capacidade de lidar com prazos apertados;
- Demonstrar boa capacidade de comunicação;
- É valorizada a experiência anterior na área.

Posição oferecida:
Contrato de trabalho a termo certo, por um ano, renovável nos termos legais, com um vencimento
mensal bruto de 1201,48 Euros.

Data prevista de início do contrato:
1 de agosto de 2018.

Métodos de seleção:
Com base na avaliação curricular, o júri selecionará um conjunto de candidatos para a realização
de entrevista.

Júri de seleção:
Luís Manuel Soares dos Santos Castro, Vogal da Direção da IST-ID e Presidente do júri;
Luís Humberto Viseu Melo, Vice-Presidente da Direção da IST-ID, e Teresa Cristina de Oliveira
Malhoa Pereira, Diretora da Direção de Projetos do IST, vogais efetivos;
Olga Maria Dias Ferreira Ribeiro, Coordenadora do Gabinete de Apoio Técnico a Projetos e ao
Investigador do IST, vogal suplente.

Documentos de candidatura:
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Direção da IST-ID e enviadas, até ao dia
25 de julho de 2018, através de correio eletrónico, para o endereço
drh.ist-id@tickets.tecnico.ulisboa.pt, acompanhadas da seguinte documentação:
- Curriculum Vitae;
- Cópia do Certificado de Habilitações;
- Carta de Motivação.

