
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto (4 vagas): TÉCNICO/A DE DESENVOLVIMENTO LOCAL Apoio Técnico a Projetos DLBC 
Localização do Posto: em Lisboa, nas Instalações da Rede DLBC Lisboa. 
Tempo de Duração do Posto: 12 meses, renovável. Com início previsto a 1 de julho (2), a 1 de outubro (1) e a 1 
de dezembro de 2021 (1). 
Horário de trabalho: 35 horas semanais. 
Relações Hierárquicas: Reporte ao Diretor/a de Departamento específico. 

 
Requisitos: 

• Formação superior relevante para a função e área de intervenção específica; 
• Experiência profissional superior a 2 anos em organização do terceiro setor ou da Administração Pública; 
• Experiência em programas de financiamento público ou similar; 
• Conhecimento do território e das organizações de base comunitária de Lisboa; 
• Competências na conceptualização, orçamentação, coordenação e acompanhamento de projetos de base 

comunitária; 
• Experiência na gestão e produção de conteúdos para plataformas digitais e gestão de redes sociais; 
• Competências avaliadas ao nível da fluência em duas das seguintes línguas: inglesa, francesa, italiana e espanhola 

(comunicação escrita/oral); além de boa fluência (oral e escrita) em português; 
• Domínio das ferramentas MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook); 
• Proficiência em técnicas de apresentação oral e escrita. 

 
Competências pessoais e sociais: 

• Autonomia, responsabilidade e proatividade; 
• Boa capacidade de gestão e organização de várias tarefas/atividades; 
• Dinamismo, agilidade, criatividade e capacidade de adaptação a novas situações; 
• Versatilidade e organização; 
• Competência para a gestão de prioridades e de emergências; 
• Competência para o trabalho em equipas multidisciplinares; 
• Assertividade na comunicação; 
• Aptidão para gerir e/ou mediar conflitos na e com a equipa. 

 
Descrição de Posto | Responsabilidades: 

• Participação na conceção de propostas de futuras linhas de financiamento da Rede DLBC Lisboa; 
• Suporte à conceção de candidaturas e gestão dos concursos de financiamento; 
• Colaboração na elaboração de guiões e minutas de apoio aos beneficiários; 
• Suporte à implementação dos projetos financiados (tais como: elegibilidades, reembolsos, contratação pública, gestão 

orçamental e de tesouraria, recursos humanos, organização administrativa, sustentabilidade e autonomização, etc.); 
• Acompanhamento de proximidade aos projetos apoiados (PIEAS e outros); 
• Promoção do estabelecimento de parcerias e sinergias, partilha de boas-práticas e de recursos entre organizações 

locais; 
• Potenciar o empoderamento das organizações apoiadas, promovendo a sua sustentabilidade e autonomização; 
• Monitorização de indicadores de execução física e financeira e resultados dos projetos; 
• Participar na elaboração e implementação de eventos e ações de capacitação; 
• Mediação das relações entre destinatários finais (público), beneficiários (organizações apoiadas), Rede DLBC Lisboa 

(Organismo de Gestão Intermedio) e Autoridades de Gestão. 


