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EDITAL 
 

CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO para Centro de Formação da Ordem dos Biólogos 

 

 Encontra-se aberto concurso para contratação externa de um lugar de Assistente Técnico para apoio ao Centro de 

Formação da Ordem dos Biólogos 

 

 1. Entidade adjudicante: A entidade adjudicante é Ordem dos Biólogos, com sede Rua Cidade de Rabat nº38 r/c, 

1500-164 Lisboa; 

2. Habilitações: 12º ano de escolaridade ou equivalente (Formação Profissional de nível 4 ou similar); 

3. Tipo de vínculo: contrato a termo certo, por período de um ano; 

5. Salário bruto: Salário mínimo nacional, acrescido de subsídio de refeição nos termos legais; 

6. Requisitos de admissão:  

• Ser titular do 12º ano de escolaridade ou equivalente – Curso Profissional na área de Contabilidade/Administração 

• Bom domínio da língua portuguesa e inglesa (escrita e oral). 

7. Requisitos preferenciais: • Será dada preferência a candidatos com conhecimentos e/ou experiência em TIC e 

conhecimentos de contabilidade; • Os candidatos deverão possuir muito bons conhecimentos de informática na ótica 

do utilizador (Word, Excel, PowerPoint, Canva ou software de design gráfico similar, etc…); • Conhecimentos básicos 

de contabilidade.  

Espera-se dos candidatos iniciativa, autonomia, muito boa capacidade de organização e de comunicação, bem como 

capacidade de trabalhar em equipa.  

8. Funções:  

• A contratação terá por objeto principal a realização de trabalho no Centro de Formação da Ordem dos Biólogos, 

dando apoio ao Diretor do Centro e assegurando o seu funcionamento, nomeadamente na receção de inscrições, 

contactos com formandos e formadores, preenchimento de fichas e organização das bases de dados; gestão e 

manutenção da plataforma digital do Centro de Formação; preparação da documentação financeira afeta ao Centro 

de Formação da Ordem de Biólogos. 

• Adicionalmente, dar apoio à realização das Olimpíadas Portuguesas da Biologia, nomeadamente na organização 

de documentos e incluindo apoio ao Coordenador Pedagógico • Acompanhamento das inscrições e contacto com 

escolas, e esclarecimento de dúvidas; • Apoiar o processo de promoção das Olimpíadas, incluindo produção e 

distribuição de posters e preparação de conteúdos para o site dedicado ao evento; • Participar na elaboração de 

relatórios técnicos e financeiros; • Apoiar na organização e acompanhar as reuniões desenvolvidas no âmbito do 

Projeto. 

• Participar em ações de divulgação e atividades e tarefas de promoção em representação da Ordem dos Biólogos; 

• Colaborar noutras ações e atividades da Ordem dos Biólogos. 

 

9. Local de Trabalho: Rua Cidade de Rabat nº38 r/c, 1500-164 Lisboa. 

 

10. Modo de apresentação da proposta • Carta de apresentação e motivação do candidato adaptada ao conteúdo do 

presente Edital; • Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado; • Cópia do certificado de habilitações; • E outros 

documentos comprovativos considerados relevantes.  

 

As propostas devem ser enviadas para o endereço de correio eletrónico sede.nacional@ordembiologos.pt até às 

23h59m do dia 17 de outubro de 2022. Qualquer pedido de esclarecimento, poderá ser efetuado através do correio 

eletrónico sede.nacional@ordembiologos.pt. 

 

11. Seleção: Os candidatos serão avaliados através do mérito curricular e de entrevista via zoom a decorrer a 24 e 25 

de outubro. Os resultados serão comunicados via email.  

Entrada em funções a 1 de novembro 2022.  
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