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EDUCAÇÃO
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Aviso (extrato) n.º 8607/2022
Sumário: Abertura de procedimento concursal, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência,
para um técnico superior da área de Ciências Económicas.

Abertura de procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto de trabalho,
para a carreira e categoria técnica superior
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto

Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto
e Juventude, I. P. datada de 11 de março de 2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da data da publicação do aviso de abertura na Bolsa de Emprego Público (BEP), em
www.bep.gov.pt — ofertas PRR, procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto
de trabalho, para a carreira e categoria técnica superior, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo incerto, para exercício de funções no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR)
1 — Âmbito do recrutamento: Podem ser opositores/as ao presente procedimento concursal,
candidatos/as sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, titulares do grau de
licenciado ou superior.
2 — Formalização das Candidaturas: As candidaturas devem ser apresentadas na plataforma
eletrónica, em www.bep.gov.pt — ofertas PRR mediante preenchimento de formulário próprio.
3 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
3.1 — Local de Trabalho: Sede do Instituto português do Desporto e Juventude, I. P., sita na
Rua Rodrigo da Fonseca, 55, em Lisboa
3.2 — Atividades: Desempenho de funções de técnico superior, com o conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao qual corresponde
o grau 3 de complexidade funcional na carreira e categoria de técnico superior, com funções consultivas de estudo, planeamento, operacionalização, avaliação e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, autonomamente ou em grupo, reportando ao Conselho Diretivo, no âmbito da concretização do investimento Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) do PRR, nomeadamente:
a) Prestar apoio às ações de gestão dos projetos integrados no SUAVA, incluindo a elaboração do planeamento inicial, a definição da estrutura dos projetos, a identificação e gestão de
stakeholders, a identificação e gestão de risco o cumprimento do cronograma, dos marcos e metas;
b) Zelar pelo cumprimento da legislação nacional e comunitária aplicável; recolher dados dos
destinatários finais, participar e acompanhar procedimentos de contratação pública na vertente
técnica (se aplicável);
c) Produzir análises e relatórios de progresso físicos e financeiros;
d) Assegurar a articulação com as unidades orgânicas, trabalhadores e entidades externas
envolvidas na execução do projeto;
e) Concretizar iniciativas de comunicação e de divulgação;
f) Apoiar a integração entre o ciclo de vida dos projetos e dos serviços criados pelo SUAVA
como por exemplo a sustentabilidade, a gestão, o estabelecimento de parcerias, a coerência das
ações, a inovação, a melhoria contínua e a otimização de processos.
3.3 — Habilitações Académicas: áreas das Ciências Económicas
3.4 — Outros Requisitos:
a) Experiência de gestão e coordenação em programas, campanhas, organização de eventos
e plataformas tecnológicas de promoção da prática desportiva e de atividade física;
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b) Experiência na elaboração de relatórios de atividades e de programas junto de entidades
nacionais e internacionais;
c) Experiência na gestão de patrocínios e de parcerias no contexto do desporto;
d) Competências de sistematização de dados, produção de estatísticas de gestão e de produção de relatórios com recurso a aplicações informáticas como excell e power BI;
e) Capacidade de expressão escrita e oral em língua portuguesa e língua inglesa;
f) Aptidão para trabalhar em equipa, bom relacionamento interpessoal, orientação para resultados e serviço público, espírito de iniciativa e autonomia e capacidade de comunicação e adaptação
a contextos diversos.
4 — Notificações: O procedimento decorre na BEP, em plataforma disponibilizada para o efeito,
sendo realizado através da utilização de meios eletrónicos, incluindo as respetivas notificações.
5 — Publicação: A publicação integral do Aviso de abertura do presente procedimento encontra-se disponível na referida plataforma eletrónica, em www.bep.gov.pt
14 de março de 2022. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vitor Pataco.
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