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TÉCNICO SUPERIOR – Refª 06/2018 

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: 10 dias úteis, a contar da publicação do anúncio no jornal Expresso. 

Funções a desempenhar: 

 Apoiar a gestão de todas as etapas de produção de revistas científicas, em articulação, com os editores das 

mesmas; 

 Responsável pela colocação de conteúdos online em diferentes plataformas; 

 Gestão do processo de submissão dos artigos; 

 Gestão do processo de revisão por pares; 

 Certificar que as citações de referência estão completas e atualizadas; 

 Certificar o cumprimento das normas editoriais; 

 Cumprimento dos prazos estabelecidos com os editores das revistas; 

 Apoiar a monitorização do desempenho das revistas;  

 Contribuir para a internacionalização das revistas, nomeadamente, contribuir para sua indexação e 

classificação em bases de dados internacionais; 

 Contribuir para a promoção das revistas através dos meios de comunicação social. 

Requisitos de admissão: 

Gerais 

 Mestrado ou Doutoramento 

Especiais 

 Excelente domínio da língua inglesa e portuguesa escrita e falada. 
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Preferenciais 

 Bons conhecimentos de Microsoft Office; familiaridade com o Adobe Creative Suite; 

 Bons conhecimentos de redes sociais; 

 Conhecimento dos desafios e oportunidades atuais na publicação científica; 

 Experiência editorial; 

 Domínio do OJS. 

Perfil pretendido: 

 Excelente capacidade de comunicação escrita e oral; 

 Responsável, com capacidade de comprometimento e forte motivação; 

 Profissional, diligente, com atenção ao detalhe e com discrição relativamente a informações confidenciais; 

 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. 


