
Católica Porto Business School 

Assessoria Administrativa 

 

Funções: 

Assessoria Administrativa – Formação Executiva   

 

Perfil:  

a) Facilidade de trabalho em equipa;  

b) Capacidade de execução de diferentes tarefas em “simultâneo”;  

c) Capacidade de gestão de prazos;  

d) Capacidade analítica e rigor na execução das tarefas;  

e) Capacidade de gestão de reclamações de conflitos;  

f) Proatividade.  

 

Requisitos:  

a) Formação académica superior;  

b) Domínio da língua inglesa;  

c) Flexibilidade de horários;  

d) Bons conhecimentos excel/ office;  

e) Disponibilidade imediata;  

f) Experiência profissional no mínimo de 5 anos, preferencial em setores de 

educação e ensino superior e de formação executiva; ou em funções com 

contacto direto com clientes;  

g) Boa apresentação.  

 

Descrição das funções: 

1) Gestão dos programas de formação numa perspetiva operacional:  

a. Definição de cronogramas 

b. Gestão dos processos administrativos 

c. Gestão com os Diretores dos programas 

d. Gestão da equipa de professores 

e. Gestão dos alunos 

f. Gestão dos pagamentos 

g. Abordagem comercial de captação de alunos 



2) Gestão dos processos administrativos:  

a. Elaboração de inquéritos de avaliação pedagógica para cada curso (com 

base na minuta da Escola) e tratamento estatístico dos resultados dos 

mesmos; 

b. Registo do controlo de assiduidade dos alunos; 

c. Elaboração do Perfil do aluno, com base nas BD´s que são criadas no 

arranque dos cursos – tarefa mais sensível uma vez que é efetuada quase 

sempre na véspera do curso com as inscrições tardias e tem de estar pronto 

necessariamente para o dia de arranque; 

d. Emissão de declarações de presença em exames | entrega de trabalhos 

(minuta da Escola); 

e. Elaboração de lombadas dossiers;  

f. Elaboração de Dossiers de Docente; 

g. Elaboração de Porta-nomes; 

h. Inserção alunos CRM; 

i. Reserva de hotéis e agendamento de viagens sob indicação;  

j. Leads: follow-up de contactos, validação de contactos.  

 

Candidaturas: 

Os interessados deverão enviar o seu CV atualizado, indicando a referência Assessoria 

Administrativa – Formação Executiva, até ao dia 16 de outubro para o seguinte endereço 

de email: recrutamentobs@porto.ucp.pt  

mailto:recrutamentobs@porto.ucp.pt

