
Project Manager  

Job description  

A INOVA+ é uma empresa especializada no apoio ao crescimento das organizações através 

da inovação, cooperação internacional, transformação digital e acesso a financiamentos. 

Procuramos um novo talento para o departamento Internacional, em Matosinhos, mais 

concretamente na área de negócio Capacity Building and Cooperation 

(https://inova.business/blog/servi%C3%A7o/capacity-building/), para a função de Project 

Manager (full-time). 

 

Quais as tuas responsabilidades? 

 Conceber, planear e elaborar propostas a programas de financiamento internacionais 

na área da Educação e Formação 

 Coordenar, implementar e monitorizar projetos internacionais na área da Educação e 

Formação  

 Planear, organizar e coordenar eventos/reuniões/seminários relacionados com os 

projetos em curso  

 Representação institucional da área de negócio em eventos 

Requirements  

O que procuramos? 

 Formação superior (preferencialmente nas áreas de Gestão de Recursos Humanos, 

Gestão, Ciências da Educação, Psicologia)  

 Experiência mínima de 3 a 5 anos em gestão de projetos internacionais financiados 

através de programas da União Europeia, nomeadamente nas áreas da Educação e 

Formação Profissional  

 Experiência na elaboração de propostas e implementação de projetos no âmbito do 

programa Erasmus+ (Ação-Chave 3, Parceiras Estratégicas, Alianças de 

Conhecimento, etc.)  

 Conhecimento sobre o sistema nacional de Educação e Formação  

 Excelente domínio da Língua Inglesa (falado e escrito)  

 Sentido analítico, de estratégia, de organização e de planeamento  

 Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal  

 Bons conhecimentos de Informática na ótica do utilizador (ferramentas Office)  

 Flexibilidade e disponibilidade para viajar com frequência 

 Fatores preferenciais (não eliminatórios) 

 Formação complementar em Gestão e Organização da Formação ou Coordenação 

Pedagógica  

 Experiência mínima de 3 anos na área da Gestão e Organização da Formação  

 Certificado de Competências Pedagógicas atualizado 

https://inova.business/blog/servi%C3%A7o/capacity-building/


O que oferecemos? 

 Integração numa equipa jovem, dinâmica e multidisciplinar 

 Liberdade de colocar em prática as tuas ideias 

 Local de trabalho a 500 metros da praia em Matosinhos 

 Pacote de remunerações atrativo, complementado com benefícios adicionais, ajustado 

ao nível de competências demonstradas 

 Parece ser o lugar indicado para ti? 

Se sim, não hesites! Envia o teu CV, acompanhado por uma breve carta de apresentação 

resumindo o teu perfil, indicando a referência “Project Manager (CBC)”. Caso sejas uma 

das pessoas selecionadas, entraremos em contacto! 

 

Podes enviar o teu CV também para: rh@inova.business 

 


