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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – GESTOR DE PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

A FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências pretende recrutar um 
Gestor de Projetos Internacionais 

 

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 (I&D) 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.  

A FCiências.ID é a representante legal de 19 Unidades de I&D do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional 
e gere cerca de 350 projetos, envolvendo equipas e financiamento tanto internacional como nacional. 

 
DESCRIÇÃO 
 
A FCiências.ID procura um Gestor de Projetos Internacionais que seja altamente motivado, com atitude 
positiva, com espírito de equipa e capacidade de trabalhar de forma independente, organizada, disposto 
a assumir responsabilidades e com facilidade de expressão oral e escrita em português e inglês. 
 
Se tem formação superior e capacidade de atuar com desenvoltura em ambientes científicos 
multiculturais e diversificados e gostaria igualmente de integrar-se numa equipa dinâmica de Gestores de 
Projetos Internacionais da FCiências.ID, 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 a experiência e conhecimento sobre os procedimentos administrativos no âmbito de 
financiamentos europeus/internacionais, em projetos de investigação, bem como toda a experiência 
profissional de gestão de ciência ou projetos de I&D em contexto universitário e privado. 
 
PRINCIPAIS FUNÇÕES 
 
•  Gestão administrativa e financeira (controlo de despesa e elaboração atempada de relatórios) dos 

projetos internacionais geridos pela FCiências.ID (Programas H2020, Horizon Europe, LIFE, Ações 
COST, ERASMUS+, entre outros);  

 
•  Acompanhamento de todas as questões financeiras relacionadas com o projeto: distribuição e 

transferência de financiamento, manutenção de registos de despesas e folhas de horas e preparação 
de relatórios financeiros para os financiadores e auditores do projeto; 

 
•  Estabelecimento de contactos com os membros da equipa científica da FCiências.ID, com os restantes 

beneficiários dos consórcios, com a Comissão Europeia e outros financiadores;  
 
•  Organização de eventos da responsabilidade do Núcleo de Projetos Internacionais da FCiências.ID;  
 
• Participação em reuniões de projeto internacionais e apoio à organização de reuniões locais.  
 
•  Apoio na preparação da apresentação de propostas, a nível europeu. 
 

http://www.fciencias-id.pt/
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REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
•  O domínio da língua inglesa e portuguesa, falado e escrito, é uma condição fundamental;  
•  Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, nomeadamente Processador de Texto e Folhas 

de Cálculo;  
•  Experiência comprovada em gestão de projetos de I&D ou experiência de trabalho em ambiente 

científico (valorizado);  
•  Conhecimentos dos procedimentos administrativos no âmbito de financiamento 

europeu/internacional a projetos de investigação; 
• Elevada capacidade de trabalhar em equipa, tendo igualmente autonomia e responsabilidade para 

tomar decisões; 
• Boa capacidade de planeamento e capacidade de respeitar prazos; 
•  Diploma de ensino superior numa área relevante para a atuação da FCiências.ID.  
 
 
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 e ao grau académico - se aplicável (valor base mínimo 1000€).  
 
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 – GESTOR DE PROJETOS INTERNACIONAIS FCiências.ID"  
 
 
 
Data de publicação: 06/06/2022 

mailto:rhcontratos@fciencias-id.pt

