Prestação de serviços | janeiro 2017
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) pretende
contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, dois técnicos para assegurar um
conjunto de trabalhos, a decorrer em 2017, nos domínios da monitorização, da capacitação e
do apoio ao planeamento estratégico, no contexto da aplicação dos fundos da União Europeia
na Região do Norte de Portugal.
Os prestadores de serviços a contratar deverão apresentar perfis desejavelmente
correspondentes aos descritos no quadro que se apresenta em baixo.
Os interessados poderão manifestar o seu interesse enviando o seu CV para
cv.prestadores@ccdr-n.pt. Os candidatos pré-selecionados serão posteriormente convidados
para uma entrevista, que poderá incluir a realização de uma curta prova de conhecimentos.
Perfil A

Habilitações

 Grau de licenciatura (“pré-Bolonha”) ou mestrado (“pósBolonha”), desejavelmente complementado pela frequência de
formação pós-graduada relevante para a função.
 Formação superior incluindo no programa curricular o estudo de
políticas públicas de desenvolvimento regional/territorial,
desejavelmente, no domínio do “crescimento inteligente”
(políticas de I&D, inovação e competitividade empresarial).

Experiência

 Experiência profissional relevante, desejavelmente superior a 2
anos e com um período de trabalho nos setores da administração
pública e/ou da consultoria.
 Experiência profissional relevante ao nível da conceção,
estruturação, análise ou monitorização de iniciativas e projetos de
interesse nacional, regional ou setorial, no âmbito de processos
de planeamento de políticas públicas.
 Experiência profissional relevante ao nível da programação, gestão
ou avaliação de instrumentos de financiamento comunitário.

Competências

 Conhecimento do atual enquadramento regulamentar, normativo
e institucional da aplicação dos fundos comunitários da política de
coesão em Portugal.
 Sólidas competências ao nível da pesquisa, recolha, interpretação,
tratamento e comunicação de informação regulamentar e
normativa de caráter complexo.
 Sólidas competências ao nível da conceção, elaboração e revisão
de relatórios técnicos e apresentações, com um elevado nível de
exigência técnica e de qualidade gráfica.
 Domínio de ferramentas de produtividade MS Office (Word, Excel,
PowerPoint e Outlook) e facilidade de utilização e aprendizagem de
ferramentas colaborativas da internet.
 Excelentes competências de comunicação e de relacionamento
interpessoal.
 Fluência verbal e escrita em inglês e, desejavelmente,
conhecimento de outros idiomas oficiais da União Europeia.
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Perfil B

Habilitações

 Grau de licenciatura (“pré-Bolonha”) ou mestrado (“pósBolonha”), desejavelmente complementado pela frequência de
formação pós-graduada relevante para a função.
 Formação superior incluindo uma boa preparação em matemática
aplicada e, desejavelmente, o estudo de políticas públicas de
desenvolvimento regional/territorial.

Experiência

 Experiência profissional relevante, desejavelmente superior a 2
anos e com um período de trabalho em investigação académica
e/ou em consultoria.
 Experiência profissional relevante ao nível da recolha, análise,
tratamento e comunicação de informação de suporte à decisão
no contexto de políticas públicas de âmbito nacional, regional,
municipal ou setorial.
 Experiência relevante ao nível da utilização de sistemas de
informação geográfica; e da recolha, análise e reporte de
informação estatística sobre as características económicas e
sociais de um determinado território.

Competências

 Sólidas competências analíticas, demonstrando capacidade para
recolher, organizar, analisar e disseminar significativas quantidades
de informação complexa, com atenção ao detalhe e à precisão.
 Domínio de ferramentas de produtividade MS Office (Word, Excel,
PowerPoint e Outlook) e facilidade de utilização de ferramentas
colaborativas da internet.
 Conhecimento de software de análise e visualização de dados e
capacidade de aprendizagem rápida e autónoma de novos
programas informáticos.
 Conhecimento de software SIG e dos principais princípios,
conceitos e métodos associados à produção de cartografia
temática aplicada ao apoio à decisão pública.
 Conhecimentos sobre modelos de dados, gestão de bases de
dados e sistemas de apoio à decisão.
 Conhecimentos de estatística.
 Competências avançadas de elaboração e formatação de
relatórios técnicos e apresentações, com um elevado nível de
exigência técnica e de qualidade gráfica.
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