
 

 
 
 

CONCURSO  
 

ELABORAÇÃO E CONTROLO DE PROJECTOS 
ANGARIAÇÃO DE PARCERIAS E RECURSOS 

 
 
 
Encontra-se aberto até ao dia 16 de fevereiro de 2018 concurso para provimento da posição de 

Técnico(a) de Marketing da PCAND. 

 
Disponibilidade: - A partir de 1 de março de 2018 

 

Procedimentos: 
 

- Envio de C.V + Carta de Motivação para o e-mail: geral@pcand.pt 
 
 

 
A Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PCAND) constituída em 2001, tem sede 

social em Coimbra. A PCAND é uma pessoa coletiva de direito privado, constituída sob a forma de 

associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que promove e desenvolve a prática cumulativa de 

diversas modalidades desportivas. 
 
 
 
 
Responsabilidades: 
  

- Coordenação e gestão administrativa da área de projetos;   
- Organização da documentação relativa a projetos;  
- Zelar pelo cumprimento das obrigações contratuais para com o IPDJ, o INR e demais 

instituições com as quais a PCAND estabelece contratos ou protocolos de 

desenvolvimento de projetos; 

- Acompanhar e elaboração de processos e formulários específicos; 

- Desenvolver campanhas de angariação de parceiros e recursos que concorram para o 

desenvolvimento de projetos e para os fins da Associação em geral.  
 
 
 
Condições Oferecidas: 
 

- Contratação a tempo parcial (20 horas) até dezembro de 2018, com possibilidade de 
passar para tempo inteiro (40 horas), a partir de 1 de janeiro de 2019; 

- Salário adequado à função e ao currículo do candidato, alinhado com os restantes 
trabalhadores;  

- Ocupação de uma posição de importância crítica no desenvolvimento do desporto e da 

atividade física e do processo de inclusão no e pelo desporto; 

- Aplicação prática de competências e conhecimentos teóricos diversificados;  
- Integração numa equipa de trabalho motivada, experiente e dedicada.  

  



 

 

 
Requisitos Mínimos: 
 

- Formação ao nível do ensino superior (licenciatura ou mestrado) em área referente para 

posição na área da Gestão do Desporto e/ou Marketing e Publicidade; 

- Carta de condução;  
- Domínio de ferramentas informáticas de processamento de texto, cálculo e 

apresentações. 
 
 
 
Competências essenciais: 
 

- Boa capacidade de comunicação (oral e escrita);  
- Fluência em inglês (outras línguas estrangeiras serão valorizadas);  
- Responsabilidade, dinamismo e capacidade de compromisso; 

 

 
Condições preferenciais: 
 

- Capacidade comprovada de atração de financiamento pela via de programas de 

financiamento públicos e privados, patrocínios e projetos; 

- Experiência de trabalho em federações, associações desportivas ou outras, em particular 
as que desenvolvam projetos;  

- Formação ao nível do ensino superior em Ciências do Desporto, Gestão do Desporto, 

Marketing e Publicidade e afins;  
- Experiência de trabalho em organizações sem fins lucrativos da área do apoio às pessoas 

com deficiência;   
- Domínio de ferramentas informáticas de gestão de projetos e gestão financeira; 

-  Experiência no domínio administrativo. 
 
 

 
NOTA: No prosseguimento dos seus compromissos para com as pessoas com deficiência e das suas obrigações ao 

nível da responsabilidade social, em caso de empate no processo de apreciação curricular, a PCAND dará preferência 

no acesso à entrevista às pessoas com deficiência(s) oficialmente comprovada(s) e assegurará que eventuais 

dificuldades ao nível da acessibilidade física e da informação serão eliminadas. 
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Rua Nova do Casal dos Vagares, Nº 42 
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http://www.pcand.pt

 


