
 
 

RECRUTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
ECONOMIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS E GESTÃO 

 
 
A TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento é uma pessoa coletiva de direito 
privado, sem fins lucrativos, com sede na Redinha, concelho de Pombal, reconhecida 
pelas Autoridades de Gestão do PORTUGAL 2020 como Grupo de Ação Local (GAL) para 
a gestão de Fundos Estruturais Europeus e de Investimento (FEEI). 
 
De acordo com os seus estatutos, a TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento 
tem por objeto a promoção do desenvolvimento dos concelhos da sua área de 
intervenção, através da dinamização de iniciativas próprias e apoio a projetos 
emergentes do meio, em estreita cooperação com entidades de âmbito local, regional, 
nacional e internacional, numa perspetiva de intervenção global equilibrada pela 
valorização dos recursos locais e ainda a investigação e o acompanhamento de novos 
modelos e iniciativas de intervenção, perspetivando novas soluções para novos 
problemas, numa atitude sistemática de planeamento integrado e avaliação contínua. 
 
A TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento pretende selecionar e contratar 
um(a) Técnico(a) Superior, para desempenhar funções como técnico(a) de 
desenvolvimento local e analista de projetos. 
 
DESCRIÇÃO / PERFIL DE COMPETÊNCIAS: 
 
. Capacidade de análise de projetos de investimento dos setores agrícola, agroindustrial, 
comércio, serviços e património;  
 
. Proceder à análise de candidaturas e elaborar pareceres técnicos e financeiros; 
 
. Proceder a verificações físicas no local de projetos cofinanciados e apoio jurídico e 
contencioso. 
 
.  Elaborar candidaturas e acompanhar projetos financiados por fundos comunitários; 
 
.  Desempenhar funções de animação local, e à realização de iniciativas culturais e sociais 
bem como acompanhamento técnico de projetos de animação local e cooperação; 
 
. Facilidade de redação escrita, comunicação interpessoal e trabalho individual e em 
equipa; 
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. Adaptabilidade e versatilidade no desempenho de funções de analista e animador, em 
diferentes contextos e situações e perante diferentes públicos. 
 
. Competências na organização e conservação de documentos de arquivo e conhecedor 
de normas gerais de Gestão e Contabilidade e Código dos Contratos Públicos; 
 
. Conhecedor de princípios gerais de Direito, Ética e Deontologia; 
 
 
TIPOLOGIA DO CONTRATO: 
. Contrato individual de trabalho a termo certo, pelo período de um ano, com 
possibilidade de renovação por igual período. 
 
 
OFERTA: 
 
. Vencimento base de acordo com a função; 
. Formação inicial e contínua; 
. Possibilidade de progressão de carreira; 
. Bom ambiente de trabalho. 
 
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO: 
 
 . Sede da TERRAS DE SICÓ– Associação de Desenvolvimento na Redinha, Pombal em 
regime de horário completo (40h semanais). 
 
 
REQUISITOS: 
 
. Habilitações literárias de nível superior (licenciatura ou superior) preferencialmente 
nas seguintes áreas: economia, contabilidade e finanças e gestão; 
 
. Titularidade de carta de condução válida para veículos da categoria B; 
 
. Disponibilidade imediata. 
 
 
CANDIDATURAS: 
Prazo de apresentação de candidaturas: 
 até às 12h00 do dia 07 de Dezembro de 2020. 
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FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS: 
 
As candidaturas deverão ser formalizadas através da submissão para o mail | We 
Transfer geral@terrasdesico.pt com o assunto  “RH ECONOMIA, CONTABILIDADE E 
FINANÇAS E GESTÃO” com a seguinte documentação: 
 
➢ Curriculum Vitae devidamente detalhado, com fotografia (obrigatório); 
➢ Comprovativo das habilitações literárias (obrigatório); 
➢ Comprovativos da formação complementar; 
➢ Comprovativos da experiência profissional; 
➢ Outra documentação considerada pertinente à análise curricular. 
 
 
A TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento envia email de confirmação da 
receção da candidatura, com identificação do número do processo. 
 
 
ADMISSIBILIDADE DE CANDIDATURAS: 
Não serão admitidas candidaturas apresentadas após o término do prazo definido. 
 
Não serão admitidas as candidaturas que não cumpram os requisitos obrigatórios e/ou 
não apresentem os documentos solicitados. 
 
AVALIAÇÃO: 
No processo de avaliação serão utilizados os métodos de Avaliação Curricular (AC) – 
aplicada a todos os candidatos admitidos - e Entrevista (E) - aos candidatos que forem 
selecionados na fase de avaliação curricular. 
 
A Avaliação Curricular (AC), aplicada a todos os candidatos admitidos, visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e formação realizada, tipo de 
funções exercidas. 
 
A Entrevista (E) será apenas realizada aos candidatos selecionados na fase de avaliação 
curricular e visa confirmar e esclarecer de forma objetiva os elementos curriculares 
fornecidos e avaliar outras dimensões pessoais relativas à motivação e a adequação às 
funções a desempenhar, à capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal. 
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Consentimento de Dados Pessoais para efeitos de Recrutamento: 
 

1. Os dados recolhidos no formulário de candidatura e documentos enviados, bem 
como os demais dados pessoais que o candidato venha a fornecer, são 
necessários para instrução, avaliação e seleção em processos de recrutamento, 
e, em caso de seleção, para a finalidade de contratação e subsequente gestão de 
recursos humanos. 

 
2. A TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento poderá ainda proceder à 

recolha de informação respeitante ao Candidato junto de fontes acessíveis ao 
público, organismos públicos e contactos disponibilizados pelo próprio 
candidato, para complementar e/ou confirmar a informação facultada pelo 
mesmo no âmbito do processo de recrutamento e seleção. 

 
3. Os dados pessoais serão conservados pela TERRAS DE SICÓ – Associação de 

Desenvolvimento pelo tempo necessário à prossecução da finalidade acima 
referida, sendo eliminados logo que deixem de ser necessários, no prazo de doze 
meses após a conclusão do processo de seleção respetivo ou, em caso de 
seleção, pelo período regulamentarmente aplicável ao vínculo contratual 
estabelecido. 
 

4. O candidato tem o direito a solicitar a qualquer momento à TERRAS DE SICÓ – 
Associação de Desenvolvimento informação relativa ao tratamento dos seus 
Dados Pessoais, bem como de acesso, oposição e/ou limitação ao tratamento, 
revogação do consentimento quando dele depender o tratamento, 
portabilidade, atualização, retificação ou eliminação dos dados pessoais, 
devendo o respetivo titular formalizar um pedido escrito devidamente 
identificado através de email a enviar para geral@terrasdesico.pt. 

 
 
Notas finais: 
A TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento reserva-se ao direito de não 
preencher o cargo caso considere não estarem reunidos os requisitos de candidato 
adequado. 
 
 

Redinha, 10 de Novembro de 2020. 
 

O Presidente da Direção 
 

Mário Jorge Nunes 
 

 
 


