
 

 

A Católica Porto Business School encontra-se a recrutar um profissional para o CEGEA, centro de prestação 

de serviços de consultoria nos domínios da Economia e Gestão, com o principal objetivo de assegurar o 

secretariado e apoiar a atividade da sua Direção e dos seus investigadores.  

 

Requisitos de admissão 

 Possuir Licenciatura; 

 Deter excelente domínio da língua portuguesa e bom domínio (oral e escrito) da língua inglesa; 

 Possuir bons conhecimentos de MS Office, particularmente Word, Excel e Outlook; 

 Apresentar espírito de iniciativa, capacidade de organização e gestão do tempo; 

 Desempenhar as funções com rigor, autonomia e sentido de responsabilidade. 

 

Principais responsabilidades 

 Secretariado de apoio à direção do CEGEA e aos seus investigadores: 

o Atendimento telefónico e presencial; 

o Receção, registo, arquivo e/ou distribuição de documentos e informação; 

o Agendamento/marcação de reuniões e preparação da documentação a distribuir pelos 

intervenientes; 

o Revisão e formatação de texto, no âmbito de propostas, relatórios e outros 

documentos, em português e em inglês. 

 Assessoria administrativa à direção do CEGEA: 

o Assegurar a tramitação administrativa inerente aos projetos do CEGEA; 

o Manter os ficheiros de controlo financeiro e administrativo dos projetos atualizados, 

em articulação com a Direção de Gestão Financeira e Orçamental do Centro Regional 

do Porto da UCP; 

o Elaborar contactos com fornecedores, nomeadamente para efeitos de marcação de 

viagens e hotéis e de aquisição de informação; 

o Preparar e encaminhar, para a Direção da Católica Porto Business School, todos os 

documentos relativos a ordens de pagamento e notas de despesa. 

 Apoio técnico aos investigadores do CEGEA: 

o Consulta de bases de dados estatísticas (INE, Eurostat, etc.); 

o Sistematização de informação, nomeadamente através da construção de tabelas e 

gráficos utilizando software apropriado (Excel e outros). 

 

O que oferecemos 

 Salário competitivo com base nas suas competências; 

 Bom ambiente de trabalho; 

 Possibilidade de desenvolvimento pessoal. 

 

COMO POSSO CANDIDATAR-ME?  

 Enviar CV e uma carta de motivação para drh.recrutamento@porto.ucp.pt até ao dia 18 de fevereiro de 

2019. 
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