Gestor de Projeto
Research Project Manager
DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO
Responsável por desenvolver, implementar e gerir projetos que promovam a investigação
clínica e inovação biomédica em Portugal.
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES PRINCIPAIS
 Em conjunto com as unidades de investigação clínica, as tarefas ou deveres específicos
podem incluir planear, organizar, implementar, analisar e avaliar (ie. projetos que
promovam a investigação clínica e a inovação biomédica);
 Fornecer relatórios de status do projeto a direção da AICIB;
 Gerir cronogramas e orçamentos, colaborando com departamento financeiro e direção
da AICIB para garantir que o projeto permaneça dentro do prazo e do orçamento;
 Realizar revisões regulares do projeto e identificação de melhorias contínuas;
 Auxiliar na organização e / ou apresentação em reuniões internas ou externas.
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
 Formação académica ao nível da licenciatura/mestrado na área das Ciências da Saúde
ou Gestão;
 Serão valorizadas formações complementares (Ex. Gestão de Projetos; Boas Práticas
Clínicas).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 Experiência mínima de 3 anos em investigação clínica e/ou gestão de projetos;
 Experiência em unidades de saúde hospitalares, cuidados primários, cuidados
continuados, entre outros;
 Valorizada experiência em ensaios clínicos.
COMPETÊNCIAS
 Capacidade de trabalhar de forma independente e auto-motivada;
 Capacidade de liderança;
 Competências organizacionais e analíticas (Autonomia, proatividade, capacidade de
organização, de gestão do tempo);
 Capacidade de interação, comunicação e trabalho com diferentes stakeholders na área
da saúde;
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Proficiência na utilização das ferramentas do Microsoft Office, nomeadamente Excel,
Endnote, Word, PowerPoint, Excel, Teams;
Representação e colaboração institucional;
Fluência em Inglês (leitura, conversação e escrita);
Disponibilidade para deslocações para acompanhamento dos projetos.

LOCAL DE TRABALHO
AICIB Porto (ARS Norte – Latino Coelho)
CANDIDATURAS
Documentos a enviar: CV (Português) e carta de motivação (1 página A4, letra 12)
PRAZO: 31 DE AGOSTO DE 2021
E-MAIL: candidaturas.rh@aicib.pt
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