Concurso Técnico Superior

O Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) torna pública a abertura de
procedimento concursal com vista ao recrutamento de um (1) técnico superior (M/F) para a área
de gestão de projetos, com apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais
(UIDB/04038/2020) e outros financiamentos.
Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto de 4 a 20 de novembro de 2020.
Requisitos de admissão
Gerais
Licenciatura na área de Ciências Sociais.
Específicos
Experiência comprovada em gestão de projetos de investigação com financiamentos nacionais
e europeus;
Sólidos conhecimentos de língua inglesa:
Experiência comprovada em programas de faturação, contabilidade e gestão financeira;
Boa capacidade de expressão escrita e oral;
Autonomia e espírito de iniciativa
Capacidade de trabalhar em equipa e de resposta em situação de stress, bem como de
relacionamento interpessoal.
Sólidos conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
Plano de trabalhos:
Gestão e controlo financeiro da unidade e dos seus projetos de investigação, incluindo os
relatórios financeiros;
Gestão de projetos europeus (H2020)
Elaboração de pedidos de pagamento e prestação de contas mensais à FCT;
Preparação do reporte mensal da documentação contabilística no âmbito do SNC-ESNL;
Gestão de tesouraria e recursos humanos

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na sede social do CRIA, em Lisboa.
Modalidade de Admissão: Contrato individual de trabalho a termo incerto
Remuneração: A remuneração mensal está indexada ao nível 23 da tabela remuneratória única.
Formalização das candidaturas: As candidaturas são formalizadas mediante requerimento
dirigido à Direção do Centro em Rede de Investigação em Antropologia – CRIA, solicitando a
aceitação da candidatura e onde conste a indicação do lugar ao qual se está a candidatar,
identificação do candidato com nome completo, número e data do bilhete de identidade ou
Cartão de Cidadão, ou número de identificação civil, data de nascimento, residência e endereço
de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico. No requerimento o/a
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candidato/a tem de manifestar o seu consentimento para que as comunicações e notificações
no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar por correio eletrónico indicando o
respetivo endereço.
A candidatura é acompanhada da seguinte documentação, em formato PDF: Curriculum Vitae,
fotocópia de documentos comprovativos das habilitações literárias, da formação e da
experiência profissional, carta de motivação e outros documentos considerados relevantes para
a candidatura.
As candidaturas devem ser remetidas por via eletrónica para o endereço
maria.seabra@cria.org.pt com a seguinte referência em Assunto: UI4038_2020_2, até à data
limite fixada neste edital.
São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que formalizem incorretamente a sua
candidatura ou que não comprovem os requisitos exigidos. Assiste ao júri a faculdade de exigir
a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das
suas declarações.
Métodos de seleção:
Avaliação curricular – análise das habilitações académicas, da formação e experiência
profissionais constantes do Curriculum Vitae, tendo em atenção os requisitos especiais
constantes deste edital
Entrevista – avaliação de competências e perfil (método complementar facultativo).
O júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, se concordar que nenhum
possui o perfil exigido.
Composição do júri de seleção:
José Manuel Fraga Mapril Gonçalves (Presidente)
Frédéric Vidal (Vogal)
Maria João Seabra (Vogal)
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