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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS/BOLSAS 

 

A FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências pretende recrutar um 
Técnico de Recursos Humanos. 

A FCiências.ID, uma Associação privada sem fins lucrativos, cujos associados são a Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa e 6 empresas, tem por objeto realizar, apoiar e fomentar atividades de 
investigação e desenvolvimento e de prestação de serviços dos seus Associados, nomeadamente 
assegurando atividades de I&D, a gestão de projetos e a dinamização de iniciativas de cariz científico, de 
inovação,  de transferência de conhecimento, de formação e de divulgação. Tem neste momento cerca 
de 150 trabalhadores contratados e cerca de 400 bolseiros. 
 
DESCRIÇÃO 
 
A FCiências.ID procura uma pessoa com formação em Recursos Humanos e experiência de trabalho na 
área, entusiasta, com atitude positiva, com espírito de equipa e capacidade de trabalhar de forma 
independente, organizada, disposta a assumir responsabilidades e com facilidade de expressão oral e 
escrita em português e inglês. 
 
Oferecemos formação contínua em gestão de RH e oportunidade de desenvolvimento profissional na área 

de gestão de RH. 

Se tem formação superior, competências profissionais e sociais, e capacidade de actuar com desenvoltura 
em ambientes multiculturais e diversificados, envie-nos o seu CV e uma carta onde nos conte um pouco 
sobre si e porque considera ser a pessoa certa para ocupar este cargo. 
 
Valorizamos experiência na gestão de RH bem como toda a experiência profissional de gestão de ciência 
ou projetos de I&D em contexto universitário e privado. 
 
PRINCIPAIS FUNÇÕES 
 

 Aplicar os procedimentos relativos à gestão de RH e propor e apoiar o arranque da gestão 

estratégica de RH na organização; 

 Gerir as vertentes técnicas e administrativas dos processos de recrutamento e seleção de futuros 

bolseiros e colaboradores - com elaboração de editais, acompanhamento de reuniões de júris, 

validação de atas, celebração de contratos, e assumir as atividades de reporte a entidades 

financiadoras de I&D; 

 Acompanhar e aconselhar a FCiências.ID no âmbito da elaboração e/ou alteração de 

regulamentos relativos a bolseiros e carreiras de investigadores e pessoal; 

 Dar apoio em matérias relativas a bolsas e RH transversais aos diversos núcleos funcionais da 
FCiências.ID; 

 Contribuir para identificação atempada de situações problemáticas que envolvam RH, propondo 
formas de actuação 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

 Fluência em português e inglês;  
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 Diploma de ensino superior numa área relevante.  

DETALHES DO CONTRATO  
 

 Contrato a termo resolutivo certo, com duração de 1 ano, renovável, com perspectivas de 
evolução para um contrato sem termo 

 Contrato em regime de tempo integral (35h semanais, de segunda a sexta-feira) 

 Data de início: Após o preenchimento da vaga.  

 Salário: Valor adequado à experiência profissional (valor base mínimo 1.134,16€).  
 
PRAZO E APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
 
O período de manifestações de interesse terminará com o preenchimento da vaga.  
 
 
Envie o seu CV e Carta de Apresentação e Motivação para rhcontratos@fciencias-id.pt com este 
assunto: "MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – TÉCNICO RH FCiências.ID"  
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