A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA pretende admitir:

Técnico - Gestão de Contratação Pública
Local de trabalho:
Sede Nacional - Lisboa

Objetivo da função:
Garantir a gestão dos processos de Contratação Pública, nomeadamente no âmbito da
elaboração de peças procedimentais e respetiva tramitação em plataformas eletrónicas de
contratação pública, bem como da gestão dos processos administrativos conducentes à
celebração de contratos.

Principais tarefas:
•

•
•
•

•

Elaborar e apoiar as áreas requisitantes na elaboração das peças relativas aos
processos de Contratação Pública, bem como dos documentos internos, conducentes
à celebração de contratos;
Promover tramitação dos procedimentos pré-contratuais, nomeadamente na
plataforma eletrónica de contratação pública, conducentes à celebração de contratos;
Controlar e submeter dados em diversas plataformas/portais (ex.: Portal BASE) e no
DRE;
Elaboração de respostas a pedidos de esclarecimento, erros e omissões, assim como a
contestações aos diversos cadernos de encargos, programas de concurso, propostas e
relatórios de concurso;
Participação em júris de procedimentos de contratação pública.

Perfil pretendido:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura (pré-bolonha) ou Mestrado (pós-bolonha) em Direito, preferencialmente;
Licenciatura (pré-bolonha) ou Mestrado (pós-bolonha) em Gestão ou Economia;
Noções de direito administrativo;
Conhecimentos sólidos acerca do Código dos Contratos Públicos;
Experiência profissional mínima de 3 anos em contratação pública e e demonstrada
experiência nos diferentes tipos de procedimento e acompanhamento atento das
diferentes fases;
Conhecimentos de Plataformas eletrónicas de contratação pública bem como do
Portal Base são valorizados;
Microsoft Office, nomeadamente a ferramenta Word e Excell;
Perfil dinâmico, com iniciativa e bom relacionamento interpessoal;
Autonomia, persistência, honestidade e integridade;
Sentido de missão e de responsabilidade;
Capacidades de aprendizagem, comunicação e de trabalho em equipa;
Respeito pelos princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz
Vermelha.

Respostas em 15 dias para candidaturas@cruzvermelha.org.pt

Nota:
Terão prioridade candidatos já integrados na rede nacional da CVP.
Com o envio do respetivo CV o/a candidato(a) declara que aceita o tratamento dos seus
dados pessoais aí contidos para fins profissionais relacionados. Os CV não seleccionados
serão imediatamente destruídos e os CV selecionados serão mantidos na nossa base de
dados até ao final do processo. Os dados pessoais recolhidos pela entidade destinam-se
apenas ao processo de recrutamento.

Data de publicação: 29 de dezembro, 2020
Cruz Vermelha Portuguesa

