
 

 

 
 

GESTOR DE PROJETOS 
 AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica 

 
A AICIB 
A Agência para a Investigação Clínica e a Inovação Biomédica (AICIB) tem como missão 
promover, coordenar e apoiar as atividades nas áreas da investigação clínica e de translação 
e inovação biomédica, contribuindo para a otimização do potencial clínico, científico e 
tecnológico de Portugal. 
 
O PERFIL 
O Gestor de Projetos será responsável por identificar, desenvolver, implementar, gerir e 
melhorar atividades de promoção da investigação clínica e inovação biomédica em Portugal, 
que criem impacto no desenvolvimento de um ecossistema de IC&IB competitivo.  
É esperado que o candidato tenha conhecimento e experiência no sistema de saúde, 
nomeadamente em unidades de saúde hospitalares, preferencialmente em Serviços ou 
Organismos da Administração Direta ou Indireta do Ministério da Saúde. O candidato 
deverá ter um mestrado na área das Ciências da Saúde e formação complementar na área 
da gestão em saúde ou gestão de projetos. 
Considera-se relevante que o Gestor de Projetos tenha motivação interna para trabalhar na 
área da promoção da IC&IB e de contribuir para a otimização do potencial clínico, científico 
e tecnológico de Portugal. O Gestor de Projetos deve ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma e em equipa, numa organização recente, em vários projetos e em diferentes 
temas, propor iniciativas e soluções de melhoria e trabalhar com diferentes stakeholders.  
 
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES PRINCIPAIS  

 Participar em iniciativas de capacitação, aumento da eficiência dos processos e 
profissionalização dos centros de investigação clínica das unidades de saúde; 

 Organizar a abertura e gerir concursos para atribuição de bolsas e prémios e acompanhar os 
projetos premiados; 

 Promover a visibilidade dos centros de investigação clínica e agregar informação útil sobre 
IC&IB, através do portal Portugal Clinical Trials; 

 Desenvolver iniciativas que visem a cooperação entre diferentes stakeholders e participar 
na criação e operacionalização de redes colaborativas; 

 Desenvolver iniciativas que visem o envolvimento dos cidadãos, associações de doentes e 
outros parceiros na cocriação de atividades de IC&IB; 

 Pesquisar, recolher e analisar informação e dados, elaborar relatórios com as principais 
conclusões e propor iniciativas; 

 Desenvolver um sistema de monitorização das atividades de IC&IB em PT; 
 Representar a AICIB em grupos de trabalho e reuniões com diferentes stakeholders; 
 Participar na organização de eventos e ações de formação; 
 Redigir notícias e artigos sobre o trabalho realizado. 

 

 



 

 

 
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

 Licenciatura ou Mestrado na área das Ciências da Saúde, com formação complementar na 
área da gestão em saúde, gestão de projetos ou áreas conectas. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Experiência mínima de 5 anos na área da saúde. 
 Experiência em unidades de saúde hospitalares e preferencialmente em Serviços ou 

Organismos da Administração Direta ou Indireta do Ministério da Saúde.  
 Experiência relevante em gestão, monitorização e acompanhamento de projetos e 

iniciativas na área da saúde, com realização de revisões regulares e elaboração de propostas 
de melhoria. 

 Conhecimento das políticas e das atividades das estruturas e entidades de Investigação 
Clínica e Inovação Biomédica, quer em Portugal, quer na Europa. 

 Flexibilidade para adaptação a ambiente de trabalho dinâmico. 
 

Valorizada 
 Experiência na criação/desenvolvimento de novos serviços, projetos, portais e/ou redes 

colaborativas. 
 Experiência em consultoria em saúde. 
 Experiência em investigação clínica. 
 Experiência/conhecimento de cuidados de saúde primários.  

 
COMPETÊNCIAS  

 Capacidade de trabalhar de forma independente  
 Capacidade de trabalhar em equipa  
 Capacidade de trabalhar em diferentes temas e projetos.  
 Competências organizacionais e analíticas (Autonomia, proatividade, capacidade de 

organização, de gestão do tempo). 
 Capacidade de adaptação, interação, comunicação e trabalho com diferentes stakeholders 

na área da saúde, nomeadamente com as várias entidades do setor, profissionais de saúde e 
associações de doentes. 

 Proficiência na utilização das ferramentas do Microsoft Office, nomeadamente Excel, Word, 
PowerPoint e Teams.  

 Fluência em Inglês (leitura, conversação e escrita). 
 Disponibilidade para deslocações.  

 
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: 20 DE J_pANEIRO DE 2023  
 E-mail: candidaturas.rh@aicib.pt 

 


