
CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO de Técnico Especialista

Cargo/posição/bolsa:
Referência: AE2020-0091 ( CIT_IBH - SRI-IBH )

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

Cargo/posição/bolsa: Técnico Especialista

Localidade: Bruxelas, Bélgica

Área científica: Genérica: COMMUNICATION SCIENCES,POLITICAL SCIENCES,ENGINEERING

Específica:

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a contratação de 1 Técnico Especialista na área de Políticas de investigação e inovação e

comunicação.

Projeto: Centros de Interface Tecnológica

Orientador Científico: Ricardo Miguéis

Duração do contrato: de 2020-12-15 a 2021-12-14

Local de trabalho: Bruxelas, Bélgica

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Políticas de investigação e inovação e comunicação

Descrição do Trabalho: O INESC TEC pretende selecionar um especialista na área de Políticas de investigação e inovação e comunicação.

Valorizamos dinamismo e pro-atividade, capacidade de planeamento, organização e comunicação. A posição requer discrição, espírito de

equipa, iniciativa, flexibilidade e confiança. A função será desempenhada no contexto do INESC Brussels HUB, localizado no coração de

Quartier Européen em Bruxelas, envolvendo a interação diária com outras representações Europeias, policy-makers e gestores de

investigação e inovação de toda a Europa, bem como com mais de 1500 investigadores e staff de apoio técnico nos 5 institutos INESC, entre

outros.

Objetivos: Apoiar o responsável do INESC Brussels HUB na implementação das atividades consideradas pertinentes para atingir os objetivos

definidos no Plano Estratégico trienal. Incluirá tarefas diversas, desde o apoio administrativo e organização de eventos, à comunicação e apoio

na definição de políticas de investigação e inovação, num conjunto amplo de áreas temáticas.

W

Habilitações académicas: Licenciatura em qualquer área científica

Requisitos mínimos: - Conhecimento dos programas de investigação e inovação Europeus e vontade de aprender;

- Excelente nível de Inglês (falado e escrito);

- Disponibilidade para viajar, trabalhar num ambiente multicultural, e de desempenhar multitarefas;

- Bons conhecimentos de informática (Word, Excel, PPT, Outlook, IT ferramentas colaborativas).

Fatores de preferência: - Boa capacidade e conhecimento em design, redes sociais e relações públicas; - Conhecimento e experiência

em gestão da investigação e inovação numa organização de investigação e inovação de excelência.
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Entidade Financiadora: ANI ( CIT/2018/17 )

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.
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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: José Carlos Caldeira;

Vogal: Ricardo Miguéis;

Vogal: Inês Lynce;

Notificação dos

resultados:

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

Período de candidatura: De 2020-09-18 a 2020-10-31

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

