Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202103/0930
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Planeamento
Orgão / Serviço: Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A remuneração a auferir corresponderá à detida no serviço de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
• Colaborar na produção de documentação sobre os instrumentos de
financiamento, para utilizadores internos (ex.: normas e orientações técnicas) e
externos (ex.: AAC e documentos anexos, guias de apoio às candidaturas, FAQ,
esclarecimentos técnicos).
• Prestar esclarecimentos técnicos às entidades interessadas e às restantes
equipas da EMPIS, sobre os instrumentos de financiamento geridos pela EMPIS.
• Efetuar as análises de admissibilidade, técnica e financeira das candidaturas.
• Analisar as contestações apresentadas pelos beneficiários em sede de
contestação à apreciação técnica das candidaturas.
• Efetuar as análises dos pedidos de reembolso e saldo final das candidaturas.
• Acompanhar os projetos em execução e assegurar visitas com vista à validação
Caracterização do Posto de Trabalho: do cumprimento das metas e resultados contratualizados, e no âmbito de ações
de controlo/auditoria, incluindo produção de relatórios e/ou preenchimento de
checklists.
• Apreciar os elementos de índole técnica/física objeto de validação/verificação.
• Consultar e analisar toda a legislação publicada e documentação
produzida/divulgada relacionada com o Fundo Social Europeu e os Programas
Operacionais do Portugal2020.
• Gerir a informação decorrente de candidaturas e projetos aprovados com vista
a produzir relatórios de análise interna e de divulgação externa.
• Propor melhorias de processos e de metodologias que possam contribuir para
um funcionamento mais eficaz e mais eficiente da EMPIS, visando o
cumprimento da sua missão.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Economia, Gestão ou outra que, conjugada com a experiência profissional,
habilite para a função.
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Economia e Gestão

1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Estrutura de
Missão Portugal
Inovação Social

1

Avenida 5 de outubro,
n.º 153

Código Postal

Distrito

Concelho

1050053 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Valoriza-se a experiência profissional na área de competência da função e a
proximidade com a missão da Portugal Inovação Social.
COMPETÊNCIAS CONCEPTUAIS
. Conhecimentos sobre Inovação Social e Empreendedorismo Social em Portugal
. Conhecimentos sobre Economia Social e Política Pública
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
. Conhecimentos sobre governação, gestão e regulamentação dos FEEI, em
particular sobre FSE
. Conhecimentos no âmbito da plataforma Sistema de Informação do Fundo
Social Europeu (SI FSE)
. Conhecimentos de informática na ótica do utilizador
COMPETÊNCIAS ORGANIZATIVAS
. Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade, cumprindo
objetivos e prazos
. Capacidade para sistematizar e organizar informação com objetividade e
clareza
. Capacidade para dar resposta a múltiplas exigências de análise técnica
COMPETÊNCIAS HUMANAS
. Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados com
objetividade e clareza, relacionando-os de forma lógica e com sentido crítico
. Orientação para os Resultados e para a Tarefa, com capacidade de adaptação à
mudança
. Capacidade de relacionamento positivo com colegas de equipa
. Assertividade e cortesia no contacto com outras entidades
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Secretariado@inovacaosocial.portugal2020.pt
Contacto: (+351) 213 927 900
Data Publicitação: 2021-03-31
Data Limite: 2021-04-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações

2

ENQUADRAMENTO
A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social tem por missão assegurar a gestão técnica e a coordenação da execução da
Iniciativa Portugal Inovação Social, ambas criadas pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 73-A/2014, de 16 de
Dezembro, e alteradas pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 74/2016, de 25 de novembro, n.º 157/2017, de 19 de
Outubro e n.º 177/2018, de 18 dezembro.
A Iniciativa Portugal Inovação Social tem o objetivo de desenvolver e dinamizar o mercado de investimento social para apoio a
iniciativas de empreendedorismo e inovação social em Portugal, mobilizando para o efeito recursos financeiros dos programas
operacionais do Acordo de Parceria Portugal 2020.
RECRUTAMENTO
Tipo de Oferta: Mobilidade interna
Nº de lugares: 1
Pretende-se preencher 1 posto de trabalho na Equipa Técnica de Financiamento cujas principais atribuições são: apoio na
produção de documentação técnica para implementação dos instrumentos de financiamento geridos pela EMPIS, gestão da
informação técnica, prestação de esclarecimentos técnicos às entidades interessadas, análise de candidaturas e acompanhamento
e verificação da execução de projetos.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
• Colaborar na produção de documentação sobre os instrumentos de financiamento, para utilizadores internos (ex.: normas e
orientações técnicas) e externos (ex.: AAC e documentos anexos, guias de apoio às candidaturas, FAQ, esclarecimentos técnicos).
• Prestar esclarecimentos técnicos às entidades interessadas e às restantes equipas da EMPIS, sobre os instrumentos de
financiamento geridos pela EMPIS.
• Efetuar as análises de admissibilidade, técnica e financeira das candidaturas.
• Analisar as contestações apresentadas pelos beneficiários em sede de contestação à apreciação técnica das candidaturas.
• Efetuar as análises dos pedidos de reembolso e saldo final das candidaturas.
• Acompanhar os projetos em execução e assegurar visitas com vista à validação do cumprimento das metas e resultados
contratualizados, e no âmbito de ações de controlo/auditoria, incluindo produção de relatórios e/ou preenchimento de checklists.
• Apreciar os elementos de índole técnica/física objeto de validação/verificação.
• Consultar e analisar toda a legislação publicada e documentação produzida/divulgada relacionada com o Fundo Social Europeu e
os Programas Operacionais do Portugal2020.
• Gerir a informação decorrente de candidaturas e projetos aprovados com vista a produzir relatórios de análise interna e de
divulgação externa.
• Propor melhorias de processos e de metodologias que possam contribuir para um funcionamento mais eficaz e mais eficiente da
EMPIS, visando o cumprimento da sua missão.
REQUISITOS
Licenciatura em Gestão, Economia, Sociologia ou outra licenciatura que, conjugada com a experiência profissional, habilite para o
exercício da função.
Valoriza-se a experiência profissional na área de competência da função e a proximidade com a missão da Portugal Inovação
Social.
LOCAL DE TRABALHO:
Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
Morada: Rua Bernardim Ribeiro nº 80 (CCDR Coimbra)
Localidade: Coimbra
Código Postal: 3000-069
FORMA E PRAZO DE ENVIO DE CANDIDATURAS:
As candidaturas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a contar da publicitação da
mobilidade na BEP, em requerimento dirigido à EMPIS, para o endereço eletrónico Secretariado@inovacaosocial.portugal2020.pt,
com a indicação do código da oferta da BEP, acompanhado dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae, detalhado e atualizado e do certificado de habilitações literárias;
b) A menção expressa do vínculo e da carreira/categoria que detém
O referido recrutamento deverá restringir-se a trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP.
No presente recrutamento serão adotados os métodos de seleção, Avaliação Curricular (AC), e como método complementar a
Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

A presente oferta de emprego estará ainda disponível na página eletrónica da EMPIS:
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/sobre/equipa/
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