Técnico(a) de Projectos de
Empreendedorismo
Porto
O Novo Rumo a Norte é um projecto concebido e promovido pela AEP, co-financiado pelo NORTE
2020 através do Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, em parceria com
sete estruturas associativas regionais com uma estreita ligação ao tecido empresarial da região Norte,
que visa facilitar o acesso à informação com valor estratégico para os agentes económicos da região e
assegurar um aconselhamento técnico de proximidade e um apoio especializado enquadrado nos
programas de co financiamento de âmbito regional, nacional ou europeu.
Pretendemos reforçar a nossa equipa com a admissão de um(a) Técnico(a) de Projectos de
Empreendedorismo que, na directa dependência da Gestora de Projecto, terá como principais
funções:
 Desenhar, dinamizar e operacionalizar projectos de empreendedorismo qualificado
 Identificar e recolher informação relevante para o projecto Novo Rumo a Norte e para a
especificidade de cada uma das estruturas associativas regionais que o integram
 Produzir informação sobre empreendedorismo qualificado para a Plataforma Novo Rumo a Norte
 Conceptualizar e monitorizar sistemas de mentoring e de coaching para empreendedores
qualificados
 Colaborar em planos de acção para a promoção da actividade empresarial em cada região da
NUT III
Os(as) candidatos(as) ideais deverão possuir formação superior adequada, experiência
profissional na dinamização e gestão de projectos de empreendedorismo qualificado,
conhecimento das políticas europeias sobre empreendedorismo, fluência em línguas
estrangeiras, disponibilidade total para viajar e domínio das principais aplicações informáticas.
Valorizaremos as candidaturas de profissionais com clara orientação para os resultados,
focalizados(as) no cumprimento de timings e objectivos, com vincada sentido de
responsabilidade, apetência pela aprendizagem e melhoria contínuas, resiliência,
assertividade, empatia, entusiasmo, determinação, dinamismo, habilidade, equilíbrio e
serenidade para lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de
situações de stress, espírito de iniciativa, discurso convincente e persuasivo, e que revelem
facilidade no relacionamento interpessoal e de integração em trabalho em equipa.
A selecção será realizada através de entrevistas a todos(as) os(as) potenciais candidatos(as),
tomando em consideração a análise curricular e a avaliação das competências profissionais e
comportamentais e do potencial de integração e de desempenho.
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em concorrer deverão enviar o seu curriculum vitae detalhado,
acompanhado de fotografia, para nuno.madureira@aeportugal.pt. até ao próximo dia 9 de Junho de
2016.

