RECRUTAMENTO TÉCNICO/A DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL
A ADEPE tenciona reforçar a sua equipa técnica, tendo em vista a execução de projetos de desenvolvimento local.
O/A Técnico/a de Desenvolvimento Local deverá ter competências técnicas ao nível da elaboração e análise de projetos de
investimento (componentes técnica e financeira), da orientação para a criação de soluções, e ainda competências interpessoais
de trabalho em equipa, com elevado grau de autonomia.

Principais Funções
•
•
•

•
•

Operacionalização das medidas e ações delegadas no GAL Pesca Oeste pelas Auto. Gestão;
Garantir o aconselhamento e promover a animação e capacitação dos agentes;
Receber e analisar os pedidos de apoio e emitir pareceres técnicos sobre a admissibilidade e mérito dos pedidos
apresentados; assegurar a hierarquização das candidaturas em conformidade com os critérios definidos nos
regulamentos;
Assegurar o cumprimento do ciclo de vida das operações de acordo com as orientações/regulamentos, promovendo a
monitorização da execução das operações e da implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local
Analisar os pedidos de pagamento apresentados pelos beneficiários

Requisitos técnicos
Licenciatura/Mestrado (obrigatório) preferencialmente nas áreas de Gestão, Economia ou área equivalente
Experiência na área de projetos de investimento e elaboração de candidaturas a QREN / PORTUGAL2020 (preferencial)
Domínio de ferramentas informáticas (word, Excel, PowerPoint, Outlook) (obrigatório)
Conhecimentos de plataformas de gestão de candidaturas, como Balcão2020 (preferencial)
Conhecimentos de Inglês, escrito e falado (valorizado)
Conhecimentos sobre Código de Contratação Pública (valorizado)

Outros requisitos
Boa capacidade de expressão oral e escrita
Autonomia, iniciativa e boa gestão de tempo e prioridades
Facilidade de relacionamento com equipa, promotores e outras entidades parceiras
Capacidade para trabalhar sob pressão e cumprimento de prazos

Condições
Contrato a tempo inteiro de 6 meses a 1 ano, renovável de acordo com avaliação por objetivos e competências
Remuneração a indicar na entrevista de seleção (dependendo da experiência e competências demonstradas)
Subsídio de refeição (de acordo com valor da Função Pública)
Local de trabalho na sede da ADEPE

Candidatura
CV atualizado (obrigatório)
Certificado de habilitações
Carta de motivação com descrição de funções e experiências profissionais passadas relevantes (obrigatório)
Receção de candidaturas até às 17h59min de 10 de maio de 2021
Envio de todos os elementos para galpescaoeste@adepe.pt com o assunto: “Candidatura Técnico/a de Desenvolvimento
Local”
Nota: A ADEPE reserva-se ao direito de não preencher o cargo caso considere que não foram reunidos os requisitos de
candidato/a adequado/a.

