Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201909/0093
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Expirada
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Organismo Universidade de Évora
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau
Conforme previsto no artigo 7.º do Regulamento dos Serviços da Reitoria
Área de Actuação: publicado pelo Despacho n.º 1030/2019 (2.ª série), de 29 de janeiro, são
atribuições do GAITEC:
Remuneração: 1867,03
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR
São atribuições do GAITEC:
a) Dar apoio técnico a todos os processos necessários para garantir os direitos
de propriedade intelectual derivados da atividade da Universidade;
b) Organizar os processos de pedido/registo de patentes;
c) Promover a transferência de conhecimento e a inovação, incluindo apoio às
iniciativas interligadas com a criação de spin-offs;
d) Preparar acordos de licenciamento e transferência de tecnologia;
e) Prestar apoio técnico na elaboração de protocolos e de contratos de prestação
de serviços.
f) Apoiar atividades associadas ao empreendedorismo;
g) Promover a criação de start-ups universitárias;
Conteúdo Funcional:
h) Fomentar a ligação à comunidade, apresentando propostas de parceria com
empresas no âmbito de estágios, promovendo a empregabilidade e orientação
profissional nas instituições para os estudantes da Universidade de Évora;
i) Apoiar o processo de participação da Universidade de Évora em redes,
consórcios e alianças estratégicas na área da cooperação internacional, em linha
com as áreas âncora definidas para a Universidade;
j) Apoiar o processo de elaboração, estabelecimento e assinatura de protocolos
de cooperação interinstitucional nos vários domínios de atuação;
k) Procurar e divulgar programas que permitam a promoção, e se possível o
financiamento, de parcerias e atividades que possam ser consideradas de
interesse para a Universidade de Évora;
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura na área das Ciências Sociais
a) Licenciatura na área das Ciências Sociais;
b) Formação profissional em áreas relevantes para a Administração Pública;
c) Conhecimento e experiência na gestão de projetos financiados quer nacionais,
quer internacionais;
d) Conhecimento e experiência na gestão de projetos de empreendedorismo,
inovação e propriedade intelectual;
Perfil:
e) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (em particular Excel
avançado e gestão de base de dados);
f) Conhecimentos de Contratação Pública;
g) Competências: Coordenação; Capacidade de iniciativa e autonomia;
Orientação para os resultados; Capacidade de planeamento e organização;
Análise de informação e sentido crítico.
Métodos de Selecção a Utilizar: Métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista pública.
Presidente: Paulo Infante, Pró-Reitor da Universidade de Évora.
Vogais efetivos:
Tiago Guedes, Coordenador do Gabinete de Apoio à Investigação da
Universidade Nova de Lisboa, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos;
Cláudia Zacarias, Chefe da Divisão de Recursos Humanos da Universidade de
Composição do Júri:
Évora.
Vogais suplentes:
Paulo Ramos, Secretário da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Évora;
Maria Cláudia Marques, Chefe de Divisão do Instituto de Formação e
Investigação Avançada da Universidade de Évora.
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Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: E - Os constantes do n.º 2 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso nº 13895/2019 e jornal de expansão nacional
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Universidade de Évora, Serviços Administrativos - Apartado 94, 7002-554 Évora
Formalização da Candidatura: Os candidatos deverão formalizar as suas candidaturas, até ao termo do prazo fixado para o
efeito, mediante requerimento dirigido à Presidente do Júri, enviado por correio registado
para Universidade de Évora, Apartado 94, 7002-554 Évora ou entregue pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos sita no Largo da Sra. da Natividade, 7000-810 Évora,
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia dos certificados de formação profissional;
c) Curriculum vitae detalhado;
Contacto: 266760969

Data de Publicação 2019-09-05
Data Limite: 2019-09-19
Observações Gerais:

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

