A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pretende recrutar para o
Departamento de Estudos e Projetos
Trabalhador para a Carreira Técnica Especialista para o Departamento de Estudos e Projetos
(Ref.ª 02-DEP/2016)
(m/f)
Funções a desempenhar:


Coordenar a gestão do projeto do sistema de informação da ERSAR – Portal ERSAR.



Conceber e acompanhar o desenvolvimento de aplicações do Portal ERSAR que permitam
melhorar a qualidade, eficácia e eficiência do setor de águas e resíduos e das atividades de
regulação.



Garantir o suporte aos utilizadores do Portal ERSAR e garantir a implementação de planos de
formação aos mesmos.



Coordenar e integrar equipas responsáveis por estudos e projetos que visam contribuir para
a melhoria da qualidade geral do sector e da atividade de regulação.



Acompanhar o cumprimento e a monitorização das estratégias nacionais para o setor.



Coordenar a elaboração e produzir publicações sobre o setor de águas e resíduos e as
atividades de regulação.



Participar com a apresentação de comunicações orais em eventos técnicos relevantes,
nacionais e internacionais.

Requisitos gerais e especiais de admissão:
Requisitos obrigatórios:


Mestrado pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha na área de engenharia do ambiente ou
de engenharia de informática, com média final igual ou superior a 14 valores.

Requisitos preferenciais:


Formação específica ou experiência profissional em Gestão de projetos.



Experiência profissional na coordenação de projetos na área das tecnologias de informação
e comunicação, nomeadamente como elo de ligação entre os departamentos operacionais e
as equipas de desenvolvimento.



Experiência profissional em matérias de regulação.



Experiência profissional na organização de eventos nacionais e internacionais.



Conhecimentos avançados de informática na ótica do utilizador e conhecimentos de sistemas
de informação geográfica.



Capacidade de inovação, dinamismo, proatividade e de diálogo que propicie o trabalho em
grupo, a integração de grupos de trabalho internos e externos, nacionais e estrangeiros.



Fluência em inglês, falado e escrito. Valoriza-se o conhecimento de outras línguas oficiais da
União Europeia.

Oferece-se:


Contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado



Integração numa entidade de referência



Remuneração competitiva equivalente a banda remuneratória de T3 ou T4, definida nos
termos do regulamento de carreiras e remunerações da ERSAR e em função da experiência e
do perfil de competências demonstrados



Oportunidade de progressão na carreira nos termos dos Regulamentos internos em vigor

