
CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO de Técnico Especialista

Cargo/posição/bolsa:
Referência: AE2021-0036 ( SRI-Geral - SRI )

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

Cargo/posição/bolsa: Técnico Especialista

Localidade: Porto

Área científica: Genérica: POLITICAL SCIENCES

Específica: Governance,Science and society

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a contratação de 1 Técnico Especialista na área de Relações Internacionais; Diplomacia Científica..

Orientador Científico: Andreia Passos

Duração do contrato: de 2021-04-01 a 2022-03-31

Local de trabalho: INESC TEC, Porto, Portugal

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Relações Internacionais; Diplomacia Científica.

Descrição do Trabalho: Fazer vigilância sistemática de oportunidades de cooperação no plano internacional, produzindo boletins

informativos periódicos e promovendo reuniões com stakeholders internos para disseminação; propor e redigir conteúdos diversos para

diferentes suportes de comunicação que contribuam para dar visibilidade ao perfil internacional da instituição e suas iniciativas; apoiar

proativamente o Serviço de Relações Internacionais no estabelecimento de contactos institucionais com atores (internos e externos)

relevantes para o desenvolvimento de relações de cooperação internacional em C&T em áreas consideradas estratégicas para a instituição;

identificar internamente iniciativas individuais que possam evoluir para relações de cooperação a nível institucional no plano internacional,

sinalizando sobreposições e fomentando sinergias entre os Clusters de I&D da instituição ao nível da sua participação internacional; Elaborar

planos e relatórios sobre a atividade de internacionalização da instituição; acompanhar o portefólio de MoUs e acordos internacionais da

instituição ao longo do seu ciclo de vida; Propor e implementar procedimentos, modelos documentais e indicadores de apoio à área de

Cooperação Internacional do Serviço de Relações Internacionais.

Objetivos: Apoiar no desenvolvimento da Área de Cooperação Internacional do Serviço de Relações Internacionais, nomeadamente na sua

componente estratégica e de aconselhamento pelo cumprimento dos objetivos listados.

W

Habilitações académicas: Licenciatura ou Mestrado em Relações Internacionais, Ciências Políticas, Gestão de Ciência e Tecnologia ou

áreas afins.

Requisitos mínimos: Experiência de 3 anos em funções similares. Domínio avançado do Inglês (falado e escrito); Experiência

relevante na utilização de aplicações informáticas de Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point,

etc.).

Fatores de preferência: Mestrado; Forte apetência por áreas tecnológicas; Experiência profissional internacional; Domínio de uma

segunda língua estrangeira; excelente capacidade de comunicação escrita e verbal. Conhecimento de

protocolo internacional.

W

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.

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. Rui Carlos Oliveira;

Notificação dos

resultados:

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

Período de candidatura: De 2021-02-10 a 2021-02-26

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

