
Descrição de Funções 

O/a diretor/a adjunto/a terá como funções e responsabilidade a liderança operacional do escritório 

(COO – Chief Operations Officer) e a gestão dos processos de trabalho interno da Amnistia 

Internacional (AI) – Portugal. 

Mais concretamente, terá a seu cargo a direção de recursos humanos, a direção do escritório, a direção 

de projetos e operações, incluindo os seus processos de planeamento, monitorização, avaliação e a 

supervisão da execução financeira dos mesmos. 

Todo o trabalho a desenvolver deverá estar alinhado com a liderança operacional e estratégica da 

organização. 

Trabalhará em equipa com o/a diretor/a executivo no desenvolvimento do trabalho nestas áreas, bem 

como com os diretores/as de departamento e restantes colaboradores/as da Amnistia Internacional – 

Portugal enquanto diretor/a de recursos humanos. 

Trabalhará, ainda, em equipa e estreita colaboração com os/as colegas relevantes de outras secções 

nacionais da Amnistia Internacional, dos escritórios regionais e com o Secretariado Internacional da 

Amnistia Internacional. 

  

Localização e condições 

Localização: Sede da Amnistia Internacional Portugal, na Rua dos Remolares, em Lisboa. 

Duração: 1 ano, com possibilidade de transição para o quadro permanente. 

Condições: 

 Horário a tempo inteiro – 40 horas semanais; 

 Salário mensal compatível com a função de diretor/a (desde 1.697,89 € ilíquidos); 

 Subsídio de isenção de horário no proporcional de 2 horas por semana. 

 Subsídio de refeição (7,23€); 

 Subsídio de transporte (até 80€/mês); 

 Outros benefícios, que incluem seguro de saúde após o período experimental, subsídio de apoio à 

parentalidade, possibilidade de um dia de teletrabalho por semana, bolsa de dias remunerados com 

dispensa por doença, dispensa de dia de aniversário, dispensa de dia de aniversário de filhos/as ou 

menores a cargo com menos de 18 anos de idade, entre outros dias consoante o cumprimento de 

objetivos e metas coletivas, conforme a política de recursos humanos da organização; 

 Integração numa organização com uma política de recursos humanos com forte aposta no 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

 [Todos os benefícios previstos no código do trabalho português]. 

  

  

Relações de Trabalho 

Reporta a: 

Diretor/a Executivo/a. 



  

Principais Responsabilidades 

Direção de recursos humanos 

 Gestão de recursos humanos garantindo níveis elevados e adequados de produtividade dos 

colaboradores da organização; 

 Execução da gestão de assiduidades, articulação de processos de bem-estar e desempenho individual, 

assegurar o cumprimento do Código de Trabalho, da política de recursos humanos da organização, do 

código de conduta da equipa executiva e contratos de todos os colaboradores da organização. 

 Apoio ao/à diretor/a executivo/a na liderança de todos os aspetos de melhoria organizacional e relações 

de trabalho e emprego na organização; 

 Apoio ao/à diretor/a executivo em todos os procedimentos de recrutamento, formação e indução de 

novos/as colaboradores/as; 

 Gestão e supervisão do programa anual de avaliação e desenvolvimento de desempenho dos 

colaboradores da organização; 

 Implementação e gestão de programas de capacitação, teambuilding e formação profissional dos/as 

colaboradores/as da organização, de acordo com a legislação portuguesa e as políticas de recursos 

humanos da organização; 

 Garantir o cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança no trabalho por parte de todos/as os 

colaboradores/as da organização; 

 Assegurar o desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação da gestão de recursos 

humanos, incluindo necessidades organizacionais, políticas, ferramentas e procedimentos, adequação de 

habilitações e necessidades potenciais de competências, formação, desenvolvimento profissional, 

evolução e mudança organizacional. 

 Assegurar e liderar a implementação de processos de melhoria contínua de uma cultura organizacional 

da equipa executiva da Amnistia Internacional – Portugal focada na excelência e inovação; 

 Recolher, organizar e preparar a documentação necessária para permitir a permanente atualização da 

legislação laboral na organização; 

 Dirigir o planeamento e a implementação de sistemas de gestão de segurança, higiene e saúde no 

trabalho (SHST) conforme a legislação portuguesa e as normas fundamentais da Amnistia 

Internacional; 

 Recolher, organizar e preparar a documentação necessária à análise das necessidades organizacionais 

em matéria de gestão de recursos humanos. 

Direção de escritório  

 Garantir a manutenção das infraestruturas do escritório, incluindo a gestão das instalações, manutenção 

de equipamentos e gestão de ativos mobiliários e logísticos; 

 Garantir a segurança adequada das pessoas, instalações, equipamentos e outros ativos da organização, 

elaborando e atualizando planos adequados para o efeito; 

 Liderar a implementação de políticas e procedimentos administrativos e operacionais, incluindo normas 

de saúde e segurança da Amnistia Internacional e outras normas em vigor em Portugal, com o objetivo 

de assegurar o bom funcionamento do escritório; 

 Gestão e supervisão dos sistemas de informação e tecnologia da organização, bem como gestão de 

dados e serviços de suporte associados; 

 Garantir que os espaços da organização contribuem para o seu crescimento estratégico e maximização 

da eficácia e eficiência da organização; 

 Supervisionar o cumprimento das obrigações tributárias, laborais, legais e de segurança da organização. 

Gestão de projetos e operações 

 Garantir que todo o trabalho operacional é efetuado tendo em conta a estratégia da organização; 



 Preparar e liderar reuniões de planeamento e outros grupos de gestão (projetos e eventos) conforme 

necessário, participando plenamente na tomada de decisões de planeamento, implementação, 

monitorização e avaliação de acordo com os princípios estratégicos da organização; 

 Liderar os processos de planeamento, execução operacional e financeira, monitorização e avaliação dos 

projetos da organização; 

 Dirigir e/ou supervisionar a organização, logística e implementação de ações, eventos e projetos da 

organização; 

 Liderança e gestão de eventos; 

 Liderança e supervisão do trabalho logístico e administrativo, garantindo o funcionamento do sistema 

de operações da organização de forma eficaz e eficiente. 

 Liderar e melhorar os sistemas operacionais e os processos e políticas de melhor planeamento, 

execução, monitorização, avaliação e fluxos de informação; 

 Gerir e aumentar a eficácia e a eficiência dos serviços de back-office da Amnistia Internacional – 

Portugal (recursos humanos e finanças), através da melhoria contínua dessas funções no seu apoio aos 

programas e projetos da organização; 

 Liderar e supervisionar os processos de orçamentação geral dos projetos e eventos (execução financeira, 

monitorização e avaliação contínua); 

 Preparar e liderar a facilitação dos processos de planeamento estratégico da organização; 

 Assegurar que os planos operacionais e orçamento respondem a elevados padrões e princípios de 

qualidade, bem como aos objetivos estratégicos da organização; 

 Liderar os processos de execução dos planos operacionais e orçamentos anuais da organização, com 

elevados padrões de qualidade e dentro dos prazos previstos e estabelecidos na organização; 

 Liderar os processos de execução dos relatórios de execução operacionais e orçamentos anuais da 

organização, com elevados padrões de qualidade e dentro dos prazos previstos e estabelecidos na 

organização a nível nacional e internacional, bem como na legislação portuguesa; 

  

Perfil e Requisitos Considerados  

Áreas de formação académica preferenciais: 

Gestão, Gestão de recursos humanos; Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica, 

Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho; Administração Pública, Políticas Públicas 

  

Os/as candidatos/as deverão reunir, cumulativamente, conhecimentos e experiência nas 

seguintes áreas:  

 Competências em liderança e pensamento estratégico; 

 Elevadas competências de análise, integridade e confiança; 

 Competências demonstradas em gestão de pessoas, incluindo a capacidade de gerir relações e fluxos de 

trabalho complexos; 

 Elevadas competências e pensamento analítico e estratégico; 

 Excelente organização e competências administrativas; 

 Elevadas competências em facilitação – capacidade de escuta e aprendizagem em diversas perspetivas; 

 Competências demonstradas em gestão do tempo e competências de planeamento; 

 Elevadas competências de visão e análise estratégica; 

 Mentalidade de “liderança pelo exemplo”, estabelecendo o tom para uma cultura organizacional 

baseada na confiança, integridade, honestidade e desempenho; 

 Proatividade e automotivação; 

 Elevadas competências de reporte e responsabilidade; 

 Capacidade para lidar com processos ambíguos e incertos, promovendo o desenho e implementação de 

soluções que os mitiguem; 



 Forte sentido de compromisso e dedicação; 

 Forte sentido de trabalho em equipa; 

 Competências de comunicação oral e escrita exemplares, em português e inglês. 

 Concordância e compromisso com os valores e a visão da Amnistia Internacional; 

Gestão de Recursos Humanos 

 Capacidade e experiência comprovada de gestão de pessoas; 

 Competências de gestão e orientação pessoal e de equipa para objetivos pessoais e coletivos; 

 Elevado nível de inteligência emocional; 

 Pensamento estratégico, capacidade de planeamento, monitorização e avaliação de projetos, 

estabelecendo pontes entre estratégia a longo e médio prazo com os objetivos anuais e de curto prazo da 

organização; 

 Experiência sólida na construção, motivação e retenção de recursos humanos e alta performance de 

equipas de trabalho; 

 Domínio e capacidade de condução de processos de tomada de decisão e gestão de conflitos; 

 Capacidade para unir e conciliar diferentes abordagens, estratégias e plataformas de trabalho; 

 Domínio de utilização de softwares de gestão de recursos humanos; 

 Fortes capacidades de gestão de trabalho de equipa e capacidade para estabelecer boas relações de 

trabalho com colegas de diversas culturas e formações na secção portuguesa e movimento 

internacional; 

 Experiência de trabalho eficaz dentro de uma equipa, com gosto pela colaboração com os outros, 

estabelecimento de prioridades, desenvolvimento de estratégias e bons sistemas de comunicação 

internos; 

 Excelentes capacidades de comunicação, empatia e capacidade de trabalho interpessoal. 

Gestão de Projetos e Operações 

 Experiência em gestão de projetos; 

 Capacidade para trabalhar de forma autónoma e sob stress; 

 Flexibilidade de horário; 

 Conhecimentos na área de gestão de projetos relacionados com o cargo. 

 Capacidade de gerir equipas e fluxos de trabalho elevados e diversos de forma eficaz; 

 Experiência de coordenação de projetos: Capacidade de adotar uma abordagem sistemática de 

trabalho numa organização e equipa, incluindo experiência de programação e planeamento de eventos, 

planeamento e gestão de vários projetos em simultâneo e com envolvimento de equipas de número 

alargado de pessoas e atividades, bem como capacidade comprovada no cumprimento de prazos 

apertados. 

 Experiência em gestão de conflitos, 
 Experiência de orçamentaçãode projetos, operações e eventos, bem como a monitorização e 

acompanhamento da execução financeira dos mesmos. 

Direção de Escritório 

 Competências em gestão de equipamentos; 

 Gestão de processos de HST – Higiene e Segurança no Trabalho bem como demais legislação; 

 Competências em gestão de espaços e pessoas, atuando como head of office interno/a (combinando a 

direção do escritório e pessoas), especialmente em períodos de ausência do/a diretor executivo/a; 

  

Como se candidatar 



Envio de Formulário de candidatura devidamente preenchido para candidaturas@amnistia.pt até 

às 23h59 do dia 15 de Setembro de 2019. 

Todos os/as candidatos/as serão informados sobre os resultados de pré-seleção. 

Os/as candidatos/as selecionados/as para a fase seguinte serão informados sobre os procedimentos 

seguintes e data para entrevista (prevista para 20 de setembro). 

Início das funções: a determinar com o/a candidato/a. 

 

https://www.amnistia.pt/concurso-externo-diretor-a-adjunto-a/#recursos
mailto:candidaturas@amnistia.pt

