Direção de Produto
(Área de Intelligence Externa)
1 Vaga de Técnico
Gestão de Portfólio
m/f
(Lisboa)
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. - AICEP -, entidade
pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente
de negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa,
pretende recrutar um Técnico para a Área de Intelligence Externa da Direção de Produto,
através da contratação por tempo indeterminado, que terá como principal função a
consultoria especializada no acompanhamento e monitorização de produtos e
processos, envolvendo entre outras tarefas específicas:
•

•
•

Acompanhamento do portfólio de produtos de informação da AICEP, no sentido
de garantir a sua adequação permanente às novas realidades identificadas –
mapeamento de produtos e processos, acompanhamento do ciclo de vida dos
produtos incluindo a sua conceção e elaboração das respetivas fichas técnicas;
Colaboração na programação de conteúdos técnicos dos produtos de
informação, com vista à sua progressiva automatização;
Gestão da aquisição de fontes de informação e de outros serviços necessários à
manutenção do portfólio de produtos da área de Intelligence Externa da Direção
de Produto.

Competências Exigidas
•
•
•
•
•
•
•

Formação em economia, gestão, engenharias;
Skills de project management;
Elevada capacidade analítica;
Visão transversal, metódica e sistematizada;
Forte capacidade de trabalho em equipa;
Facilidade de comunicação e de expressão escrita;
Domínio da língua inglesa.

Competências Preferenciais
•
•
•
•
•

Conhecimentos ao nível da conceção e desenvolvimento de dashboards;
Conhecimento em linguagens de programação de análise de dados (R, Python,
por exemplo);
Competências específicas em soluções de automatização dos outputs;
Experiência em data science;
Experiência de consultoria.

Os candidatos interessados deverão responder para recrutamento@portugalglobal.pt,
enviando obrigatoriamente (i) carta de motivação em português e inglês e (ii) currículo
em formato Europass, em português e inglês, com indicação da nota final da licenciatura
e mestrado (se aplicável), até 19/01/2022, mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DPGdP-202201-AICEP». Os candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo
máximo de 30 dias após o termo do prazo para receção de candidaturas.

