O INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, pretende reforçar a
sua equipa de Materiais e Estruturas Compósitas. Para o efeito pretende contratar:

Gestor de projeto (m/f)
A função inclui:
•

•
•
•
•
•

A gestão operacional de um conjunto de projetos europeus e nacionais, financiados ou não
na área dos materiais compósitos para diversos setores (aeronáutica, espaço, automóvel
entre outros);
Apoio na implementação de projetos, assegurando o cumprimento dos seus objetivos através
da aplicação da metodologia de gestão de projetos adotadas pelo INEGI;
Preparar e documentar status de projetos e plano de ações entre os diversos intervenientes;
Definir e aplicar práticas que permitam o acompanhamento de milestones e entregáveis dos
projetos de forma eficaz;
A monitorização do âmbito, dos custos, dos prazos e da qualidade dos outputs em todas as
fases do projeto até ao seu encerramento;
A interação regular com os responsáveis técnicos dos projetos.

Perfil do Candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação académica de nível superior em Engenharia Mecânica ou Gestão industrial ou afins;
Experiência na área de gestão de projetos (preferencial);
Conhecimentos de ferramentas de gestão de projetos – MS Project e Visio;
Conhecimentos gerais sobre os materiais compósitos (preferencial);
Capacidade de análise, espírito crítico e orientação para objetivos;
Competências fortes interpessoais e de comunicação;
Responsabilidade, pro-atividade e autonomia;
Domínio da língua inglesa, escrita e falada.

Proporciona-se:
•
•

Integração numa Instituição de referência na área da Investigação, Inovação e Transferência
de Tecnologia.
Condições salariais ajustadas ao perfil e ao potencial demonstrado.

As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas, acompanhadas de CV, Certificado de
Habilitações, e Certificado que ateste o domínio da língua Inglesa, até ao dia 16 de Março de 2018
através da página oficial do INEGI www.inegi.up.pt em Trabalhar no INEGI | Vagas Disponíveis
premindo CT GP UMEC 07/18.

