
  

Elementos para elaboração de procedimento 

prévio e procedimento concursal comum

Todos os campos infra são de preenchimento obrigatório pelo Dirigente 

que reporta a necessidade
Instruções de preenchimento

Descrição da habilitação Licenciatura (preferencial) / 12º Ano
Indicar a titularidade da habilitação (Licenciatura ou equiparado 

a licenciado) 

Certificações específicas / Outros requisitos

Experiência de utilização avançada de Word e Excel;

Experiência de utilização do sistema RT;

Prática de utilização da língua inglesa.  

Experiência e/ou conhecimentos relevantes; Formações 

específicas (ex: conhecimentos aprofundados de informática na 

ótica do utilizador, nomeadamente, em Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook)(Ex: carta de condução)

Competências necessárias para o posto de 

trabalho

Planeamento e organização; iniciativa e autonomia;  responsabilidade e 

compromisso com o serviço; trabalho em equipa e cooperação; inovação e 

qualidade; tolerância à pressão e contrariedades

Deverão ser escolhidas 4 a 6 competências das indicadas na 

folha anexa I com exceção da competência n.º 3 

(Conhecimentos e experiência) que será avaliada no campo 

anterior

Caracterização do posto de trabalho a ocupar

Assessoria direta aos Vice-Presidentes do Conselho de Gestão (Gestão de 

Instalações e Equipamentos, Área Internacional e Àrea de Transferência de 

Tecnologia)

Indicação das funções relevantes do Departamento / Área / 

Núcleo, de acordo com o disposto nos Estatutos 

Descrição das tarefas a realizar no posto de 

trabalho

Gestão de Protocolos na Plataforma do IST;

Assessoria do Conselho de Gestão;

Secretariado (apoio administrativo, arquivo, gestão de agenda e de 

contactos); 

Atendimento aos utentes do CG (presencial, telefónico e eletrónico); 

Gestão de equipamentos e espaços do CG;

Colaboração na gestão das plataformas informáticas utilizadas no CG;

Utilização das plataformas de aquisições, fundo de maneio e missões do IST;

Gestão das despesas correntes (fundo maneio) e dos consumíveis do CG 

(economato).  

Descrição das tarefas que o trabalhador irá executar na sua 

atividade diária

Horário de trabalho
Apenas preencher se tiver um horário específico e / ou que 

abranja o fim de semana

Local de trabalho Núcleo de Secretariado do Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico
Indicação genérica do local onde é alocado o posto de trabalho e 

referência específica do Departamento / Área / Núcleo

Tipo de contrato Tempo indeterminado Especificação do tipo de contrato 

N.º de postos de trabalho 1 Técnico Superior / Assistente Técnico Indicar a necessidade do n.º de postos de trabalho

Presidente - Prof. Jorge Morgado

Vogal efetivo - Helena Maria das Neves Araújo da Silva Domingues

Vogal efetivo - Maria da Glória Santos Pinheiro

Vogal suplente - António Sol

Vogal suplente - Cláudia Sofia Serra de Figueiredo Jacinto

Perfil para Procedimento Concursal

Composição do juri Indicar o presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes


