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TÉCNICO SUPERIOR – Refª 25/2018 

 

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, podendo ser complementada com entrevista. 

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

dirigido à Reitora 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 Diário de Notícias. 

Funções a desempenhar: 

 Trabalhar diretamente sob a coordenação do/a Diretor/a de Sustentabilidade na implementação operacional 

das políticas e objetivos definidos para a sustentabilidade no ISCTE-IUL; 

 Trabalhar sob a coordenação do/a Diretor/a da Qualidade, e em articulação com o/a Gestor/a da Qualidade, 

na integração da Sustentabilidade no SIGQ-IUL; 

 Garantir a concretização das tarefas operacionais específicas da gestão de sustentabilidade relacionadas com 

os requisitos de controlo geral de documentos e registos, auditorias internas, não conformidades, ações 

corretivas e ações de melhoria e reclamações; 

 Avaliar e contribuir para melhorar de forma contínua o desempenho sustentável do ISCTE-IUL através da 

implementação e monitorização de indicadores de desempenho mensuráveis e respetivo reporte; 

 Manter o/a Diretor/a de Sustentabilidade informado/a sobre qualquer situação operacional que possa ter 

impacto na sustentabilidade no ISCTE-IUL; 

 Disponibilizar-se para apoiar os serviços e unidades orgânicas e os/as interlocutores/as da qualidade na 

concretização das suas responsabilidades operacionais, no que concerne à sua abrangência e impacto ao 

nível da sustentabilidade no ISCTE-IUL; 

 Implementar o processo de certificação do Sistema de Gestão Ambiental do ISCTE-IUL através da norma NP 

EN ISO 14001:2015. 
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Requisitos de admissão: 

Gerais 

 Licenciatura em Engenharia do Ambiente.  

Especiais 

 Experiência de trabalho na área da sustentabilidade em contexto universitário (preferencial); 

 Experiência de trabalho na área da sustentabilidade, pelo menos numa das três vertentes: económica, 

ambiental e/ou responsabilidade social, num período mínimo de 3 anos;  

 Experiência de gestão de projetos na área da sustentabilidade; 

 Conhecimento comprovado da norma NP EN ISO 14001:2015 e experiência na sua implementação; 

 Domínio do Inglês. 

Perfil Pretendido: 

 Capacidade de organização;  

 Capacidade de resolver problemas; 

 Capacidade de adaptação à mudança; 

 Espirito empreendedor e iniciativa; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal e comunicação. 

 


