ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA TÉCNICO/A
DE GESTÃO DE PROJETOS

1.

Cargo: Técnico/a de gestão de projetos

2.

Objeto de Atividade: As tarefas incluem os seguintes itens, a realizar em equipa:
•

Gerir técnica e financeiramente os projetos;

•

Elaborar documentos técnicos, relatórios técnicos e financeiros dos projetos;

•

Colaborar na implementação das atividades;

•

Elaborar candidaturas a projetos;

•

Participar na planificação estratégica da ADPM;

•

Comunicar com os parceiros e organizar reuniões de trabalho, workshops,
eventos de disseminação, assegurando a produção atempada dos produtos a
entregar;

•

3.

Dar formação nas áreas da sua competência.

Requisitos mínimos:
• Experiência em gestão de projetos;
• Licenciatura;

4.

Outros Requisitos preferenciais:
• Licenciatura em geografia, economia, agronomia.
• Experiência de trabalho em ONG’s;
• Experiência em gestão financeira de projetos;
• Experiência em elaboração de candidaturas;
• Experiência em desenvolvimento local e regional;
• Experiência em cooperação para o desenvolvimento;
• Experiência em projetos de inovação aplicada ao Espaço Rural;
• Experiência em economia rural;
• Experiência de trabalho em equipas multidisciplinares.

5.

Perfil do/a candidato/a:
• Responsabilidade, autonomia e excelente capacidade de organização;
• Disponibilidade de trabalho em horário flexível;
• Disponibilidade em viajar para o estrangeiro;
• Motivação, dinamismo e espírito de iniciativa;
• Conhecimentos de inglês e espanhol;
• Disponibilidade para viagens internacionais;
• Criatividade e boa capacidade de comunicação;
• Boas relações interpessoais e capacidade de trabalho em equipa;
• Carta de condução.

6.

Oferece-se:
• Oportunidade de desenvolvimento de carreira e funções de coordenação numa
ONG reconhecida e em crescimento;
• Um ambiente multidisciplinar, criativo e inovador;
• Equipa colaborativa, envolvimento numa forma coletiva de trabalho.

7.

Documentos de Candidatura:
• Certificado de Habilitações;
• Curriculum Vitae;
• Cópia do Cartão de Cidadão;
• 2 Cartas de recomendação.

8.

Data de conclusão de prazo do concurso:
O concurso encontra-se aberto até dia 22 de janeiro de 2021.

9.

Procedimento: Os candidatos/as selecionados/as na primeira fase do concurso
serão sujeitos/as a uma entrevista.

A candidatura deverá ser dirigida por e-mail para:

ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola
Ao c/ Direção
Email: direcao@adpm.pt

