RECRUTAMENTO
IST-ID
A Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento – IST-ID
pretende reforçar a sua equipa, tendo em conta o aumento do número, diversidade e
complexidade dos financiamentos geridos na Instituição. Abre, por isso, concurso de
recrutamento e seleção para:
GESTOR DE PROJETOS
3 LUGARES
(REF.ª IST-ID 02/2022)

Características do posto de trabalho:
Gestão de projetos de investigação, institucionais, prestação de serviço e outros, na vertente
financeira e administrativa, nomeadamente:
- Apoio na elaboração de candidaturas;
- Verificação da elegibilidade de despesas;
- Acompanhamento e garantia da execução financeira;
- Execução de relatórios financeiros;
- Acompanhamento de auditorias;
- Ponto de contacto entre investigadores e entidades financiadoras e outras.
Perfil das funções:
Interesse pela área de gestão financeira de projetos;
Gosto por adquirir, aplicar e partilhar novos conhecimentos;
Capacidade de organização, de lidar simultaneamente com temáticas diversas e de tolerância à
pressão;
Sentido de responsabilidade e compromisso;
Desempenho de funções com autonomia;
Competência para trabalho em equipa;
Aptidão para interagir com o público;
Boa capacidade de expressão e fluência verbal e escrita.
Requisitos:
Habilitação académica: Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento.
Dá-se preferência a candidatos com:
- Experiência em gestão financeira de projetos;
- Graduação na área de Gestão/Economia;
- Conhecimento de plataformas informáticas de gestão de financiamentos, nomeadamente PCT,
Balcão2020 e Funding & Tenders Portal;
- Conhecimento do universo IST e suas plataformas informáticas, nomeadamente SAP e DOT;
- Fluência em inglês falado e escrito;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador de Microsoft Office (Word, Excel).

Posição oferecida:
Contrato de trabalho a termo certo, por um ano, renovável nos termos legais, com um vencimento
mensal bruto, a definir com base nas características dos candidatos selecionados.

Local de Trabalho:
Direção de Projetos do Instituto Superior Técnico

Data prevista de início do contrato:
1 de setembro de 2022.

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

Júri de seleção:
Teresa Malhoa, Diretora da Direção de Projetos do IST e Presidente do júri;
Margarida Suárez, Coordenadora do Núcleo de Projetos Nacionais do IST, e Miguel Correia,
Coordenador do Núcleo de Projetos Internacionais do IST, vogais efetivos;
Olga 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
27 de julho de 2022, através de correio eletrónico, para o endereço drh.istid@tickets.tecnico.ulisboa.pt, acompanhadas da seguinte documentação:
- Carta de Motivação;
- Curriculum Vitae;
- Cópia do Certificado de Habilitações.

