
 

 

Convite à manifestação de interesse para exercício de cargo de Assessor Científico 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), pretende proceder ao 

recrutamento de um Assessor Científico, detentor de um curriculum vitae que ateste 

experiência de coordenação e elevado mérito científico, para o exercício das seguintes 

funções: 

 Acompanhar a implementação da Estratégia Nacional de Investigação e 

Inovação, nomeadamente através da criação das condições necessárias para 

lidar com os 5 eixos temáticos que agrupam as 15 prioridades estratégicas 

inteligentes.  

 Propor ao Conselho Diretivo da FCT medidas específicas que materializem 

opções, prioridades estratégicas e instrumentos de apoio ao sistema científico e 

tecnológico nacional para o período 2014-2020, em estreito alinhamento com os 

princípios consagrados no Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão 

Europeia (Portugal 2020), nomeadamente no que se refere aos Programas 

Operacionais Competitividade e Internacionalização e Capital Humano;  

 Acompanhar os trabalhos dos Conselhos Científicos e coordenar os 

Coordenadores Executivos.  

 

Os candidatos devem possuir uma visão científica alargada a áreas que não a(s) de 

especialidade, um forte interesse por Políticas de Ciência e conhecimentos/experiência 

nas seguintes áreas:  

- Sistema Científico Nacional (Investigação e Inovação); 

- Atividade da Comissão Europeia e de outras Instituições europeias; 

- Políticas nacionais e europeias na área de Investigação, Inovação e Educação; 

- Experiência na candidatura e obtenção de financiamento em concursos competitivos; 

- Experiência profissional em ambiente multidisciplinar e internacional;  



 

Devem ainda apresentar disponibilidade e motivação para a realização das tarefas 

pretendidas e dedicação do tempo necessário à sua concretização e demonstrar 

compromisso com a missão e as atribuições da FCT. 

Os candidatos deverão possuir uma excelente capacidade de iniciativa, de comunicação 

e de networking, e excelente domínio da língua inglesa. 

 

Cargo: Assessoria Científica 

Requisitos: Relação jurídica de emprego público (preferencial), doutoramento, 

currículo adequado para o exercício das funções e experiência profissional não inferior a 

oito anos. 

As propostas deverão ser remetidas para o endereço eletrónico presidencia@fct.pt, até 

ao dia 16 de março, constando de carta de motivação para o cargo elaborada pelo 

candidato, acompanhada do curriculum vitae atualizado com especificação da 

experiência profissional relevante para o cargo. 

 

As propostas apresentadas serão analisadas pelo Conselho Diretivo em duas fases: 

1ª Fase – Análise da carta de motivação e curriculum vitae em conformidade com o 

perfil definido; 

2ª Fase – Entrevista aos candidatos que apresentem perfil adequado à função após 

análise efetuada na 1ª fase. 

 

19 de fevereiro de 2015 — O Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I.P., Miguel Seabra. 
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