RECRUTAMENTO
IST-ID
A IST-ID comunica a abertura de concurso de recrutamento e seleção para o seguinte posto
de trabalho:

TÉCNICO/A SUPERIOR
1 LUGAR
(Ref.ª IST-ID TS - 02/2021)
SERVIÇO: IPFN – Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO: Abertura de Projetos em SAP; Acompanhamento da execução
financeira do orçamento do projeto; Aumento e ajuste de Orçamento de Projeto em SAP;
Verificação e análise quanto a elegibilidade, segundo as normas dos diversos programas de
financiamento, de processos relacionados com a Central de Compras (IST e IST-ID), geridas pela
plataforma DOT, para posterior realização de reserva; Elaboração de relatórios financeiros e
pedidos de pagamento segundo as normas de execução financeira dos diversos programas (OE,
H2020, FEDER, FSE,…); Preparação de amostras, e de contraditórios, aos pedidos de
esclarecimentos por parte das entidades financiadoras; Elaboração de toda a documentação
inerente ao envio dos relatórios financeiros e pedidos de pagamento para posterior assinatura, e
submissão às entidades financiadoras; Preparação e acompanhamento de auditorias financeiras,
nomeadamente prestação de esclarecimentos inerentes à execução financeira do projeto.
Formalização do encerramento de projetos.

PERFIL PRETENDIDO: i) Iniciativa, autonomia e criatividade; ii) Empatia, espírito de
colaboração e abertura para trabalho em equipa; iii) Capacidade de adaptação e
resiliência; iv) Capacidade de organização e planeamento; v) Capacidade de análise e de
resolução de problemas com foco na solução.
REQUISITOS: Licenciatura ou grau superior. Experiência em gestão de projetos. Bom
domínio da língua inglesa e bons conhecimentos na ótica do utilizador de ferramentas
informáticas: microsoft office, excel. Será fator preferencial de seleção conhecimentos da
ferramenta SAP.

POSIÇÃO OFERECIDA:
Contrato de trabalho a termo certo, por um ano, renovável nos termos legais, com um
vencimento mensal bruto de 1205,08Euros.
JÚRI DE SELEÇÃO: Doutores Bruno Gonçalves, Carlos Silva e Prof. João Mendanha Dias
DATA PREVISTA DE INÍCIO DO CONTRATO:
• 1 de janeiro de 2022.

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Direção da IST-ID e enviadas, até ao
dia 10 de dezembro de 2021, através de correio eletrónico, para o endereço rh@ist-id.pt,
acompanhadas da seguinte documentação:
• Certificado(s) de habilitações;
• Curriculum Vitae;
• Carta de motivação;
• Cópia de documento de identificação;
• Outros documentos considerados relevantes para a análise da candidatura.
O método de seleção a aplicar é a avaliação curricular. Caso o júri o considere necessária, será
realizada uma entrevista. O júri reserva-se o direito de não selecionar nenhum/a candidato/a
caso os requisitos não sejam cumpridos por nenhum dos candidatos/as.

