
 

Gestor de Ciência 

 
Descrição 
 
Quem somos? 
A FCCN é a unidade da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia - que tem como missão 
principal dotar as comunidades académica e de investigação portuguesas dos meios 
tecnológicos que lhes permitam produzir ciência e conhecimento de excelência. Empenhamo-
nos em assegurar Tecnologia para o Conhecimento. 
 
O que fazemos? 
Na Área do Conhecimento Científico da FCCN temos como missão principal assegurar à 
comunidade de ensino e de investigação o acesso a fontes de informação científica de prestígio; 
apoiar e facilitar a prática da ciência aberta pela comunidade nacional, em particular nas 
vertentes de acesso aberto e dados abertos; e agilizar a gestão e acesso à informação sobre 
ciência e tecnologia em Portugal, através de programas estruturantes de articulação entre 
sistemas de informação de suporte às atividades de ciência e ensino. 
 
Trabalhar connosco: 
A unidade FCCN procura pessoas motivadas e interessadas na área tecnológica, que se juntarão 
a uma equipa altamente especializada em servir a comunidade nacional de ensino e ciência, 
desenvolvendo serviços de qualidade e inovadores, que têm como fim impulsionar o 
funcionamento e sucesso das entidades integrantes do sistema de ensino superior e 
investigação. 
Para nos ajudar nesta missão pretendemos reforçar a nossa equipa com um/a Gestor/a de 
Ciência que irá desenvolver as suas atividades no âmbito do programa PTCRIS. 
O PTCRIS tem como objetivo o desenvolvimento sustentado de um ecossistema integrado de 
informação de suporte à atividade científica nacional. O desenvolvimento de tal ecossistema é 
crucial para garantir, por um lado, a desburocratização e a simplificação dos processos 
administrativos e, por outro, a produção, gestão e acesso a dados fidedignos, completos e 
atualizados, dos quais depende a efetividade e eficiência dos processos de tomada de decisão. 
 
Reportando à direção de projeto terá como principais funções as seguintes: 

• Assegurar, em articulação com a equipa técnica, a realização de estudos técnicos, 
análises funcionais, levantamento de requisitos, controlo da implementação, testes e 
apoio à exploração; 

• Contribuir para o desenvolvimento, gestão e operação do portfólio de serviços (por 
exemplo, o sistema de gestão curricular CIÊNCIAVITAE, o registo nacional de 
financiamento de C&T, o sistema de inteligência de dados do ecossistema de C&T, entre 
outros); 

• Assegurar o apoiar da comunidade na utilização dos serviços prestados; 

• Desenvolver atividades de comunicação, disseminação e formação; 

• Atualizar conteúdos dos sítios web do projeto. 
 

Requisitos 
 
O que valorizamos: 

• Formação superior ou equivalente; 

• Conhecimento do ecossistema de ensino e de investigação; 

• Experiência na produção de estudos e relatórios técnicos; 

http://www.ptcris.pt/


 

• Experiência ao nível da elaboração de documentação que traduza requisitos de negócio 
para posterior implementação pelas equipas de desenvolvimento de IT; 

• Experiência no acompanhamento e participação ativa em projetos distribuídos por 
várias equipas e fornecedores; 

• Capacidade de análise de informação e sentido crítico; 

• Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

• Fluência no português e inglês, escrito e falado, nomeadamente capacidade para 
elaborar relatórios e realizar apresentações em ambos os idiomas. 
 

Será uma mais valia ter: 

• Experiência em atividades de comunicação, disseminação e formação; 

• Conhecimentos de PowerBI; 

• Experiência prévia em gestão de conteúdos de sítios web. 

• Procuramos pessoas com as competências e a experiência acima descritas, mas 
sobretudo interessadas nesta área e motivadas para aceitar o desafio de fazer parte 
desta atividade e servir a comunidade de ensino e investigação, desenvolvendo 
serviços de qualidade e inovadores. 

• Benefícios 

• Possibilidade de desenvolver serviços e infraestruturas para promover o avanço na 
ciência; 

• Integração numa equipa dinâmica; 

• Flexibilidade de trabalho e de horário, tornando conciliável a vida profissional e pessoal; 

• Gestão por objetivos. 
 
Nota sobre as condições de emprego 
A unidade de Computação Científica Nacional da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
promove uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação. 
 
 
Se consideras esta vaga interessante para ti, candidata-te aqui 

https://apply.workable.com/fccn/j/4EA58DC61A/

