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TÉCNICO SUPERIOR – Refª 08/2018 

Modalidade de Admissão: Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado para a carreira técnica 

superior (M/F) - 1 posto de trabalho. 

Remuneração: A negociar. 

Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevista. 

Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento (formato livre) 

dirigido ao Reitor do ISCTE – IUL, acompanhadas de Curriculum Vitae, fotocópia de documentos comprovativos 

das habilitações literárias, da formação e da experiência profissional. As candidaturas devem ser entregues 

pessoalmente ou enviadas por e-mail para recrutamento@iscte-iul.pt. Deve, obrigatoriamente, ser mencionada 

a Ref.ª do concurso a que se candidata. Caso pretenda concorrer a mais do que um concurso deve instruir os 

competentes processos de candidatura. 

Prazo de entrega das candidaturas: 5 dias úteis, a contar da publicação do anúncio no jornal Expresso. 

Funções a desempenhar: 

 Contribuir para a melhoria do desenho dos procedimentos e das políticas que promovam a qualidade e a 

diminuição do risco da gestão das atividades de I&D; 

 Responsável pela monitorização e auditoria dos mecanismos de financiamento de I&D 

 Responsável pela equipa de gestão de financiamentos de I&D;  

 Responsável pela implementação de novas funcionalidades em SAP que promovam a melhoria dos 

procedimentos internos e aumentar a eficácia da gestão de I&D; 

 Analisar e produzir métricas de financiamentos de I&D. 

Requisitos de admissão: 

Gerais 

 Mestrado ou Doutoramento na área de Ciências Económicas. 

Especiais 

 Experiência mínima de 5 anos em gestão de ciência;  

 Experiência de coordenação de equipa; 

 Experiência em processos de qualidade de I&D; 

 Experiência em SAP em ambiente universitário; 

 Domínio Microsoft Office, nomeadamente, Excel;  

 Domínio da língua inglesa falada e escrita. 
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Perfil pretendido: 

 Bons conhecimentos das principais agências financiadoras de I&D e dos diferentes mecanismos de 

financiamento, em especial, europeus; 

 Bons conhecimentos das políticas e agendas internacionais de I&D. 

 Excelente capacidade analítica; 

 Capacidade de organização, de priorizar e gerir uma multiplicidade de tarefas e trabalhar sob pressão; 

 Espírito de equipa e facilidade de relacionamento interpessoal; 

 Espírito de iniciativa e autonomia. 


