
 

1ª POSIÇÃO:  
 
CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORAR A DIREÇÃO 
DA CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL 

 
 
 
 
Objetivo:  desenvolver processos de fundraising para bolsas de estudo, prémios de mérito e outros projetos 
 
 
Principais atividades: 
  

 Desenvolver processos de captação fundos para bolsas de estudo, prémios de mérito e outros projetos, 

nomeadamente: 

 

o conceber e desenvolvendo a estratégias anuais de atuação, campanhas e outros canais de 

fundraising;  

o gerir processos de comunicação, visibilidade e reputação da Católica Porto Business School;  

o acompanhar, avaliar e monitorizar as parcerias fundraising já estabelecidas;  

o acompanhar e apoiar as campanhas globais de captação de fundos desenvolvidas pelo Centro 

Regional do Porto  

o apoiar o Comité de Fundraising, por forma a receber e maximizar inputs de shareholders externos 

na atividade de fundraising da Escola; 

o coordenar com a Direção da Católica Porto Business School os processos comunicacionais a 

estabelecer com empresas. 

 

 Otimização e atualização do CRM; 

 

 Recolha e preparação de informação de gestão de apoio à tomada de decisão da direção da Católica 

Porto Business School nomeadamente: 

 

o preparar dossiers que integrem informação sobre o desempenho operacional e orçamental, de 

base mensal, para as unidades de negócio da CPBS, de forma individualizada e de forma integrada; 

o apoiar a preparação dos orçamentos anuais e plurianuais da Escola, por unidade de negócio e por 

programa e a integração dos mesmos nos orçamentos da AEGE e da FEG. 

 

Perfil requerido:  

 

 Formação superior em Gestão ou Economia. Será dada preferência aos antigos alunos da CPBS; 
 Boa capacidade analítica; 
 Domínio do Microsoft Office e experiencia de utilização de Bases de dados e plataformas de CRM 
 Domínio da língua inglesa oral e escrita; 
 Experiencia profissional superior a 5 anos (preferencialmente 10 anos) 
 Excelente capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 
 Forte capacidade de organização, espirito de iniciativa e gestão do tempo; 
 Elevado grau de rigor e sentido de responsabilidade; 
 Forte capacidade de trabalho em autonomia e responsabilidade 

 

Inicio previsto: 15 de novembro 2018 

  



 

1ª POSIÇÃO:  
 
CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORAR A DIREÇÃO 
DA CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL 

 
 
 

Se considera preencher os requisitos e pretende apresentar a sua candidatura, preencha até ao dia 20 de 
outubro o Formulário de Candidatura submetendo os seguintes documentos: 
 
1.    Carta de apresentação, descrevendo a motivação e os objetivos profissionais;  
2.    Curriculum Vitae de acordo com o modelo de CV aqui disponibilizado;  

(http://www.porto.ucp.pt//sites/default/files/files/UEI/Mod_Curriculum%20Vitae_%20UCP.docx) 

Endereço do formulário: http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/256584/lang-pt 

 
 
 
Contactos para esclarecimentos: 
Direção de Recursos Humanos 
Cláudia Cabral (drh@porto.ucp.pt)  
Tel.: +351 225580006 
 
Informações Adicionais: http://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/apresentacao-escola 
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