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RECRUTAMENTO 

Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza  

EAPN PORTUGAL 

 

Descrição do Posto de Trabalho e perfil dos(as) colaboradores(as) a contratar:  

1 Técnico/a Superior na área das ciências sociais e/ou humanas 

Local de trabalho: Porto 

Habilitações académicas: Formação superior na área das ciências sociais e/ou humanas ou com 
experiência comprovada em funções similares; 

 

A. DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

• Participar ativamente na conceção do plano de ação e desenvolvimento das atividades 
do Observatório;  

• Participar análise de dados de natureza qualitativa e quantitativa;  

• Participar na redação de relatórios e documentos de disseminação; 

• Participar ativamente na organização de eventos públicos, tais como seminários e 
conferências de divulgação de trabalho realizado; 

• Participar na construção de infografias; 

• Promover a articulação institucional; 

• Dinamizar a presença do ONLCP nas redes sociais; 

 

B. COMPETÊNCIAS – QUADRO DE REFERÊNCIA 

• Conhecimento de metodologias de carácter qualitativo e quantitativo 

• Conhecimento de metodologias de planeamento, monitorização e avaliação de projetos 
• Conhecimento de políticas públicas e dos fenómenos de pobreza e exclusão social 
• Domínio de software Office, SPSS, Internet, software de análise qualitativa de dados 

(WQDA ou outro) (preferencial) 

• Capacidade de organizar eventos de divulgação do trabalho realizado 
• Capacidade de organização e planeamento 

• Capacidade de utilização das redes sociais enquanto canal de divulgação dos produtos 
do ONLCP 

• Motivação para o trabalho colaborativo e relações institucionais 

• Boa comunicação verbal e escrita 
 

C. REQUISITOS 
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• Formação superior numa área das Ciências Sociais e/ou Humanas ou com experiência 
comprovada em funções similares 

• Experiência mínima de 2 anos em investigação social 

• Alinhamento com os valores da organização 

• Perfil orientado para a missão organizacional  

• Disponibilidade de deslocação dentro e fora do território nacional.  

• Gosto pela aprendizagem e desenvolvimento de novas competências 
 

 

D. OFERECEMOS 

Trabalho a tempo inteiro (35h por semana) com contrato de trabalho a termo certo com 
possibilidade de renovação 

Remuneração alinhada com a política organizacional 

Oportunidades de valorização pessoal e profissional  

 

E. PROCESSO DE CANDIDATURA 

As candidaturas deverão incluir carta de motivação e CV.  

As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico, até às 23h59 minutos do dia 21 de 
fevereiro de 2023, para: geral@eapn.pt, em c/c: onpobreza@eapn.pt  

Em “assunto” deverá ser colocada a seguinte indicação: 
REC_EAPN_ObservatórioNacional_2023.  

 

F. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será composto por 4 etapas: 

1. Análise dos currículos e carta de motivação. Após análise da documentação enviada 
passarão à 2.ª fase os/as candidatos/as considerados/as como tendo o perfil desejado 
pela EAPN Portugal para esta função.  

2. Entrevista (online). Com base na entrevista online serão selecionados 5 candidatos para 
a 3ª fase. 

3. Prova escrita. Os 5 candidatos selecionados irão desenvolver uma prova escrita para 
análise de algumas competências técnicas associadas ao perfil desejado.  

4. Entrevista pela Direção da EAPN Portugal. Os três melhores candidatos serão 
entrevistados pela Direção da EAPN Portugal. 

A EAPN Portugal reserva-se o direito à não contratação, no caso de os/as candidatos/as não 
corresponderem ao perfil desejado. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

O/a candidato/a que não envie todos os documentos pedidos NÃO SERÁ considerado/a para a 
2.ª Fase deste processo de recrutamento. 

Apenas serão contactados os candidatos selecionados para a 2ª fase. 
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