
 

Estágio Profissional na Unidade do Centro Colaborativo 
do Instituto Gulbenkian de Ciência 

 
 
 
 
Encontra-se aberto um concurso a candidaturas para um estágio profissional para apoio Administrativo 
no Centro Colaborativo dirigido por Luís Valente no Instituto Gulbenkian de Ciência, de acordo com o DL 
66/2011, com as seguintes condições:  
 
1. Duração: O Estágio Profissional terá a duração de 12 meses, com início previsto em junho de 2021. 
 
2. Atividades/ Plano de Trabalho: O estagiário desenvolverá a sua atividade em colaboração com Leonor 
Ruivo nas fases de implementação e acompanhamento de quatro projetos educativos desenvolvidos em 
cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). No fim do estágio, o candidato 
deverá ser capaz de 1) gerir independentemente a comunicação com os diferentes parceiros e as tarefas 
administrativas de todos os projetos de cooperação; 2) organizar a logística relacionada com projetos 
educativos ou cursos de formação; 3) planear entrevistas e comunicar tanto com membros de júris de 
seleção como com candidatos; 4) aplicar técnicas de medição do impacto de projetos e fazer o respetivo 
acompanhamento junto dos colaboradores nos PALOP. 
 
3. Unidade de Serviços: Centro Colaborativo - Luís Valente e Leonor Ruivo 
 
4. Perfil e critérios de seleção: Licenciatura em relações internacionais ou estudos africanos. Candidatos 
com formação em ciências da vida que desejem seguir uma carreira de apoio à democratização da ciência 
também poderão ser considerados. O candidato pretendido deverá possuir uma boa capacidade de 
comunicação e consciência cultural, incluindo um bom nível de inglês que permita a integração num 
ambiente de trabalho internacional. Além disso, deverá ter um bom conhecimento na utilização das 
ferramentas Microsoft Office, ter uma boa capacidade de planeamento e organização e de resolução de 
problemas. Um elevado nível de dedicação, atitude proactiva e colaborativa, e atenção ao detalhe são 
considerados importantes. 
 
 
5. Salário/Bolsa: 789,86 euros + subsídio de refeição (4,77 euros por dia útil). O pagamento será feito por 
transferência bancária. 
  
6. Documentos de candidatura: Carta de motivação, 2 contactos de referência, Curriculum Vitae e 
diploma de licenciatura devem ser enviados por e-mail num único ficheiro PDF com o nome 
"NomeCandidato_ADMINCall2021.pdf". 
Email: collaborative@igc.gulbenkian.pt 
 
7. Métodos de Seleção e Avaliação: Os candidatos serão avaliados de acordo com o CV e a carta de 
motivação (50%). Candidatos selecionados serão convidados para uma entrevista (50%). A avaliação final 
será baseada na soma destas duas fases de avaliação. 
 
8. Júri de Seleção: Presidente: Luís Valente, PhD. Outros membros: Leonor Ruivo, PhD, Susana Miranda e 
Regina Fernandes. 
 
9. Divulgação dos resultados: Os candidatos serão notificados por e-mail sobre os resultados. 
 
10. Período de candidatura: As candidaturas serão aceites a partir de 7 de maio de 2021 até 31 de maio 
de 2021. 
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