
 

 

 

 

 

Chamada para contratação 

Gestor/a de projetos a full-time 

 

Resumo 

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) tem aberto um concurso para a atribuição de um 

lugar a tempo certo na Equipa de Secretariado para exercer funções de gestor/a de projetos 

nas áreas de trabalho do CNJ, em particular aquelas ligadas à participação jovem e 

emancipação jovem. 

 

Apresentação CNJ 

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), criado em 1985, com estatuto jurídico aprovado 

pela Assembleia da República, através da Lei 1/2006, é a Plataforma representativa das 

organizações de juventude de âmbito nacional, abrangendo as mais diversas expressões do 

associativismo juvenil (culturais, ambientais, escutistas, partidárias, estudantis, sindicalistas 

e confessionais). 

 

Missão: 

• Constituir uma plataforma de diálogo e um espaço de intercâmbio de posições e 

pontos de vista entre as organizações e conselhos de juventude; 

• Refletir sobre as aspirações dos jovens, promovendo, designadamente, o debate e a 

discussão sobre a sua situação e problemática; 

• Contribuir para o incentivo e desenvolvimento do associativismo juvenil; 

• Assumir-se como interlocutor perante os poderes constituídos e reivindicar o direito à 

consulta sobre todos os assuntos que respeitem à juventude portuguesa em geral; 

• Colaborar com os organismos da Administração Pública através da realização de 

estudos, emissão de pareceres e informações relacionados com problemática e 

interesses juvenis, por sua própria iniciativa, ou por solicitação; 

• Promover o diálogo entre as organizações juvenis; 

• Apoiar técnica e cientificamente as organizações de juventude e os conselhos 

regionais de juventude aderentes; 

• Promover o diálogo e intercâmbio com organizações estrangeiras congéneres; 



 

 

 

 

 

 

• Publicar e apoiar a divulgação de trabalhos sobre a juventude. 

• O CNJ trabalha em prol dos interesses de todos os jovens portugueses, sendo 

reconhecido pelo Estado enquanto parceiro em matéria de políticas e juventude. 

 Link: https://www.cnj.pt/  

 

Contexto  

O CNJ trabalha para o fomento de jovens ativos e participativos nas tomadas de decisão e 

advoga pela sua inclusão em espaços de co-decisão. No âmbito deste desígnio, o CNJ tem 

vários projetos ligados à participação jovem e emancipação, em fase de implementação.  

Os projetos decorrem de julho de 2021 a dezembro de 2022. 

 

Funções do/a Gestor/a de Projetos: 

• Implementação das atividades de fomento de participação jovem e de discussão 

sobre os obstáculos vivenciados pelos jovens; 

• Desenvolvimento de estratégias e materiais de comunicação política sobre as 

temáticas, identificando atores, canais de comunicação e articulação com 

parceiros acima identificadas e articulação com os parceiros do projeto;  

• Gestão do orçamento dos projetos, em articulação com o Tesoureiro e Gestora 

financeira do CNJ;  

• Redação de materiais de apoio às atividades; 

• Redação de policy papers;  

• Gestão de parcerias com municípios, escolas e parceiros do CNJ para implementação 

dos projetos; 

• Articulação com a Bolsa de Formadores do CNJ para a implementação de atividades 

formativas; 

• Disseminação dos resultados dos projetos;  

• Seguimento das linhas gráficas constantes dos financiamentos;  

• Elaboração de relatórios e materiais de reporte de projetos. 

 

 



 

 

 

 

 

Competências Requeridas: 

• Experiência prévia na implementação de campanhas políticas online, em particular 

destinadas à população jovem; 

• Conhecimento do funcionamento das instituições portuguesas, em especial na área 

da juventude;  

• Gestão de projetos; 

• Domínio oral e escrito do Português e do Inglês. Excelentes capacidades de 

comunicação e empatia; 

• Capacidade de estabelecer prioridades no trabalho e trabalho sob pressão; 

• Capacidade para desenvolver pesquisas, reunir, analisar e resumir informação;  

• Trabalho em equipa e espírito crítico; 

• Experiência na implementação de eventos;  

• Capacidade de redação de policy papers, relatórios e documentos de apoio. 

 

Perfil: 

• Formação Superior preferencial na área das Ciências Políticas ou Relações 

Internacionais ou experiência profissional equivalente; 

• Ativo e/ou com experiência em redes de participação jovem;  

• Experiência em gestão de projetos; 

• Boa redação e capacidade de análise; 

• Motivação para o trabalho em ambientes e equipas multiculturais;  

• Capacidade de trabalhar sob pressão e sentido de organização; 

• Disponibilidade para assumir horário de trabalho flexível e, quando necessário, aos 

fins-de-semana. 

 

Critérios preferenciais de seleção e respetiva ponderação: 

• Experiência comprovada de conhecimento na área da participação juvenil (critério 

preferencial, 30%); 

• Experiência profissional relevante, nomeadamente na área da comunicação política 

(critério preferencial, 30%); 



 

 

 

 

 

 

• Competências sociais, tais como trabalho em equipa e espírito crítico (25%); 

• Experiência em trabalho de gestão de equipa multidisciplinar e disponibilidade para 

viagens pontuais (15%). 

 

Métodos de seleção: 

A seleção do/a candidato/a será feita com base nos critérios acima indicados. Será realizada 

pelo menos uma entrevista aos candidatos/as que se considerem cumprir com os requisitos. 

O júri poderá decidir, adicionalmente, pela realização de segundas entrevistas. Em caso de 

empate do júri, o Presidente da Direção tem voto de qualidade.  

A entrevista tem como objetivo avaliar a adequação do perfil dos/as candidatos/as à função 

e complementar a avaliação de competências como autonomia, espírito de iniciativa, 

capacidade de trabalho em equipa e multitasking em contextos diferenciados. Quando 

aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na classificação 

final. 

  

Legislação e regulamentos aplicáveis: 

Código de Trabalho Lei Nº. 7/2009, de 12 de fevereiro (e alterações subsequentes). 

  

Local de trabalho: 

O trabalho será desenvolvido na sede do CNJ, sita na Rua dos Douradores, 106-118, r/c, 

1100-207 Lisboa ou ainda noutros locais pelo país, se for necessário para a implementação 

do projeto, ou em regime de teletrabalho se assim for determinado pela Direção. 

 

Duração: 

O contrato terá a duração de 24 meses. 

   

Júri de Seleção: 

João Pedro Videira (Presidente da Direção do CNJ) 

Alexandre Galiza (Tesoureiro e Membro da Direção do CNJ) 

Sara Amaral (Secretária Geral do CNJ) 

Helderyse Rendall (Coordenadora do projeto) 

 



 

 

 

 

 

 

Submissão da candidatura:  

A candidatura deverá ser submetida para geral@cnj.pt com o CV e uma carta de motivação 

até ao dia 8 de setembro às 23:59. As entrevistas terão lugar na semana seguinte, em datas 

a acordar com os/as selecionados/as.  
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