
RECRUTAMENTO DE UM(A) GESTOR(A) DE PROGRAMAS 

Recrutamento em Regime de Cedência de lnteresse Público de um(a) gestor(a) 

de programas para o Escritório da Organização Internacional do Trabalho para 

Portugal (OIT-Lisboa). 

Faz-se público que o Escritório da OIT para Portugal (OIT-Lisboa) 

pretende recrutar em regime de Cedência de lnteresse Público, para exercício 

de funções na OIT-Lisboa, um(a) técnico(a) superior com o seguinte perfil:  

• Formação académica: licenciatura, com preferência para as áreas do

direito e da economia.

• Enquadramento institucional: trabalhador/a com vínculo à Administração

Pública, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado, na carreira técnica superior.

• Experiência: coerente com o perfil exigido para o desempenho de funções

técnicas de coordenação de programas e projetos (conforme termos de

referência).

• Línguas: português como língua materna. Excelente domínio do inglês ou

do francês.

• Competências transversais: grande capacidade para trabalhar em equipa

num exigente ambiente internacional.

• Condições: o(a) técnico(a) superior a recrutar auferirá o vencimento

inerente a categoria detida e beneficiará das correspondentes regalias

sociais. Complementarmente, beneficiará de ações de formação e

participará em atividades internacionais e missões organizadas pela OIT.

• Local de trabalho: Rua Américo Durão n° 12, A, Olaias.



Apresentação/seleção de candidaturas: 

• O dossier de candidatura deverá ser formalizado até dia 7 de julho, através

de requerimento dirigido à Secretaria-Geral do MTSSS, remetido por correio

registado (será considerada a data do carimbo do correio) ou entregue

pessoalmente, das 9h30 às 12h30 h e das 14h30h às 17h00, na Secretaria-

Geral, situada na Praça de Londres, n°2-12°, 1049-056 Lisboa, dele devendo

constar os seguintes elementos:

• Nome; BI; Contactos; Serviço da Administração a que se encontra

vinculado(a) e indicação da categoria e carreira em que se encontra

inserido(a)

• CV e carta de apresentação

• A seleção será realizada até dia 29 de julho, pela Diretora da OIT-Lisboa

em três fases: i) análise curricular; ii) estabelecimento de uma short list de

candidatos(as) e respetiva entrevista; iii) seleção final

• A data de início de funções está prevista para dia 1 de setembro de 2022



TERMOS DE REFERÊNCIA 

A OIT e uma organização internacional do sistema das Nações Unidas de 

composição tripartida, ou seja, nela participam em pé de igualdade governos e 

parceiros sociais. 

A OIT está hoje no centro de um profundo debate à escala internacional sobre a 

dimensão social da globalização e as relações entre a liberalização do comércio 

e os direitos fundamentais no trabalho. Em particular, no contexto da sua 

Declaração do Centenário sobre o Futuro do Trabalho, a OIT encontra-se 

empenhada na promoção do diálogo em torno das transformações no mundo 

do trabalho associadas nomeadamente aos avanços tecnológicos, às alterações 

ocorridas na produção e no emprego e ao impacto das mudanças climáticas. 

Em tomo do conceito integrador de “trabalho digno”, o seu secretariado, o BIT 

- Bureau Internacional do Trabalho - concentra hoje as suas atividades em

quatro objetivos estratégicos - Normas lnternacionais do Trabalho, Emprego,

Proteção Social e Diálogo Social.

A OIT abriu, em maio de 2003, um Escritório para Portugal ao abrigo de um 

Acordo com a República Portuguesa, com os seguintes eixos prioritários de 

intervenção: potenciar o diálogo em torno dos valores da OIT; estabelecer 

parcerias técnicas com instituições portuguesas; e interface com o mundo que 

fala português e promoção da língua portuguesa no seio da Organização. 

Sob a supervisão direta da Diretora da OIT-Lisboa, o Gestor de Programas terá 

em particular, as seguintes tarefas: 

• Conceção e desenvolvimento de projetos no âmbito das diversas parcerias

do Escritório, em contexto nacional e no quadro da relação entre este

Escritório e o Secretariado Executivo da CPLP.

• Representar o Escritório em conferências, seminários e outros eventos.

• Coordenar o programa de edição em língua portuguesa das publicações do

BIT.

• Colaborar nas atividades transversais da OIT-Lisboa.

• Coordenar a sua atividade com os serviços técnicos da sede do BIT em

Genebra.


