Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202011/0801
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Orgão / Serviço: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A auferida presentemente na entidade de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Área de acompanhamento da participação nacional em organizações
internacionais e infraestruturas de investigação, mais concretamente para o
exercício das seguintes funções:
SEF/DEP
• Apoio a atividades no âmbito do Programa-Quadro Comunitário de Apoio à
Ciência e
Tecnologia (C&T) e ligação à comunidade científica
Caracterização do Posto de Trabalho:
• Apoio às atividades da Iniciativa Nacional Competência Digitais e.2030,
Portugal INCoDe.2030
• Negociação e implementação de Acordos Bilaterais e Multilaterais de
cooperação em C&T;
• Acompanhamento da participação nacional em organizações internacionais e
infraestruturas
de investigação;
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura Relações Internacionais, Gestão ou Informática
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Ciências

Ciências de Computadores e Informática

Informática

Ciências

Ciências de Computadores e Informática

Informática de Gestão

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Economia e Gestão

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Ciências Sociais

Relações Internacionais / Ramo de
Relações Económicas e Políticas

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Fundação para a
2
Computação
Científica Nacional

Morada

Localidade

Avenida do Brasil, n.º
101

Código Postal

Distrito

Concelho

1700066 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: É condição preferencial:
• Capacidade de comunicação oral e escrita em língua portuguesa e inglesa;
• Experiência na área internacional, nomeadamente em Assuntos Europeus;
• Experiência na participação em instrumentos do Programa-Quadro de Apoio
Comunitário;
• Experiência na análise e tratamento de dados e gestão de informação;
• Apetência por trabalho em equipa e aquisição de novas competências;

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recrutamento@fccn.pt
Contacto: recrutamento@fccn.pt
Data Publicitação: 2020-11-26
Data Limite: 2020-12-16
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Página eletrónica da FCT, I.P. (https://www.fct.pt/recrutamento/index.phtml.pt)
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Texto Publicado em Jornal Oficial: A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., pretende recrutar por
mobilidade interna na categoria, dois trabalhadores da carreira e categoria de
técnico superior para a unidade de Computação Científica Nacional, mais
especificamente para a área de acompanhamento da participação nacional em
organizações internacionais e infraestruturas de investigação, mais
concretamente para o exercício das seguintes funções: SEF/DEP • Apoio a
atividades no âmbito do Programa-Quadro Comunitário de Apoio à Ciência e
Tecnologia (C&T) e ligação à comunidade científica • Apoio às atividades da
Iniciativa Nacional Competência Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030 •
Negociação e implementação de Acordos Bilaterais e Multilaterais de cooperação
em C&T; • Acompanhamento da participação nacional em organizações
internacionais e infraestruturas de investigação; É condição preferencial: •
Capacidade de comunicação oral e escrita em língua portuguesa e inglesa; •
Experiência na área internacional, nomeadamente em Assuntos Europeus; •
Experiência na participação em instrumentos do Programa-Quadro de Apoio
Comunitário; • Experiência na análise e tratamento de dados e gestão de
informação; • Apetência por trabalho em equipa e aquisição de novas
competências; Tipo de Oferta: Mobilidade Interna Carreira/Categoria: Técnico
Superior Habilitações: Licenciatura Relações Internacionais, Gestão ou
Informática Remuneração: A auferida presentemente na entidade de origem.
Procuramos pessoas com as competências e a experiência acima descritas, mas
sobretudo interessadas na área tecnológica e motivadas para aceitar o desafio
de fazer parte de uma equipa altamente especializada e servir a comunidade de
ensino e investigação, desenvolvendo serviços de qualidade e inovadores. As
respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a contar da
publicitação do presente aviso, mediante requerimento elaborado pelo candidato
com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição
e nível remuneratórios e remuneração mensal e do contacto telefónico,
acompanhado do curriculum vitae atualizado, declarações de funções exercidas
presentemente e comprovativo das habilitações literárias, para o endereço
eletrónico recrutamento@fccn.pt. A FCT promove uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação. A presente oferta de emprego estará disponível na página
eletrónica da FCT, I.P. pelo prazo de 10 dias úteis. 24 de novembro de 2020 —
A Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
Emília Moura.
Observações
A FCT promove uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
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