
CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO de Técnico Especialista

Cargo/posição/bolsa:
Referência: AE2020-0058 ( CG-Geral - CG )

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência

Cargo/posição/bolsa: Técnico Especialista

Localidade: Porto

Área científica: Genérica: ECONOMICS

Específica: Management studies

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a contratação de 1 Técnico Especialista na área de Controlo de Gestão.

Projeto:

Orientador Científico: Vanda Ferreira

Duração do contrato: de 2020-06-15 a 2021-06-14

Local de trabalho: INESC TEC, Porto, Portugal

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Controlo de Gestão

Descrição do Trabalho: A atividade a desenvolver compreende o acompanhamento da atividade de controlo de gestão do INESC TEC

Objetivos: Apoiar o controlo interno, nomeadamente garantindo o cumprimento e implementação das metodologias de controlo: preparar e

analisar o orçamento e o processo de controlo orçamental; analisar e preparar informação de indicadores financeiros e de controlo da

atividade; sistematizar e otimizar processos relacionados com a atividade; apoiar nas tarefas de fecho contabilístico; controlar e gerir a

execução financeira de contratos de prestação de serviços; colaborar na implementação de melhorias dos sistemas de informação de gestão,

em articulação com outros serviços;

W

Habilitações académicas: Licenciatura ou Mestrado em Economia ou Gestão.

Requisitos mínimos: Facilidade de expressão oral e escrita, em português e inglês; conhecimentos informáticos em ambiente

Windows e ferramentas Office em particular Excel; Pelo menos 2 anos de experiência em funções similares .

Fatores de preferência: Boa capacidade de organização, análise e proatividade na procura de soluções. Rigor e motivação para

aprender. Boa capacidade analítica. Conhecimentos avançados de excel. Experiência em SAP; experiência

de trabalho em equipa.
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Entidade Financiadora:

Tipo de Contrato: Termo Certo

A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativa a contratos individuais de trabalho a termo certo, bem como pelas

normas internas do INESC TEC, tendo ainda em conta a regulamentação aplicável ao financiamento de Unidades de I&D 2020-2023.

W

Critérios de avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem decrescente de ponderação:

a) Curriculum relevante para a área de abertura do concurso

b) Experiência anterior comprovada.

Júri de Seleção: Presidente do Júri: Prof. José Manuel Mendonça ;

Vogal: Prof. João Claro ;

Vogal: Prof. Gabriel David ;

Notificação dos

resultados:

Os resultados do processo de seleção serão divulgados aos interessados por correio eletrónico.

Período de candidatura: De 2020-05-14 a 2020-05-28

Submissão candidaturas: Preenchimento de formulário eletrónico em www.inesctec.pt na secção SEJA NOSSO COLABORADOR

http://www.inesctec.pt
https://www.inesctec.pt/pt/junte-se-a-nos#opportunities

