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Função:  
Técnico Financeiro 
 
Duração e detalhes da posição:  
Data de início: novembro de 2017  
Duração: 12 meses  
Regime: full-time  
 
A TESE 

 
A TESE - Associação para o Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD) que cria e implementa respostas inovadoras que melhor promovem o desenvolvimento social, a igualdade 
de oportunidades e a qualidade de vida, criando parcerias com os setores público, privado e organizações da 
sociedade civil. 
 
Com operação em Portugal e em países em desenvolvimento - nomeadamente Angola, Guiné-Bissau, Moçambique 
e S. Tomé e Príncipe - atua através das metodologias de projeto de intervenção no terreno, consultoria e 
investigação.  
 
A TESE pretende contratar um(a) técnico(a) financeiro para integrar a equipa que atue na gestão do Cascais 
DesEnvolve, projeto de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) com os requisitos abaixo definidos.  
 
 
Cascais DesEnvolve – DLBC Urbano  

 
Cascais DesEnvolve é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), em Alcabideche e São 
Domingos de Rana, onde a TESE foi nomeada pelos 45 parceiros envolvidos como entidade gestora. O programa 
visa contribuir para o aumento do número de empregados e o número de jovens com percursos educativos e 
formativos completos, como forma de quebrar a reprodução do ciclo da pobreza.  
 
Com base na macro estratégia de desenvolvimento local definida até 2020 pelo conjunto dos 45 parceiros que 
constituem o Grupo de Ação Local (GAL), pretende-se avançar com a disponibilização de fundos para projetos de 
intervenção no território.  
 
Entende-se que será uma oportunidade de:  

• Fazer parte do lançamento de um projeto de desenvolvimento de local e participar numa parceria composta por 
45 parceiros que envolvem entidades do setor público, privado e da Economia Social;  

• Conhecer atuais e potenciais parceiros de forma a criar estratégias de mobilização, envolvimento e fomentar a 
partilha de recursos e conhecimento;  

• Fazer parte de uma equipa profissional e motivada;  

• Trabalhar com uma ONGD de referência e ganhar experiência profissional no setor social;  

• Trabalhar num ambiente desafiante e colaborativo.  
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Perfil requerido  

 
Qualificações e experiência profissional  

• Licenciatura em Gestão (preferencial) ou similar; 

• Experiência mínima de 2 anos em funções de gestão e reporte financeira de projetos financiados pelo FSE e 
FEDER; 

• Experiência mínima de 1 ano em análise financeira de planos de negócios; 

• Experiência em auditoria valorizada; 

• Bons conhecimentos de informática como utilizador (Microsoft Office). 
 
Competências pessoais e sociais transversais  

• Elevado sentido de organização, atenção ao detalhe e rigor; 

• Boas competências de análise crítica e orientado para soluções e resultados; 

• Elevada proatividade, autonomia e dinamismo;  

• Boa capacidade de comunicação; 

• Facilidade de trabalhar em equipa;  

• Competências de IT avançadas (nomeadamente em Excel). 
 
 
Principais Responsabilidades  

 

• Efetuar a prestação de contas (pedidos de reembolso, pedidos de alteração e/ou pedidos de saldo final) ao FSE e 
FEDER; 

• Efetuar a análise financeira das candidaturas ao DLBC; 

• Planear e desenvolver ações formativas direcionadas para as entidades beneficiárias do DLBC em temas de 
financeiros; 

• Acompanhar da execução financeira dos projetos financiados pelo DLBC; 

• Apoiar a gestão do fundo de investimento no território e orçamento da TESE para a operacionalização do DLBC 

• Acompanhar auditoria financeira ao programa; 

• Executar procedimentos e tarefas que assegurem o cumprimento das obrigações legais financeiras da 
organização perante os financiadores do programa; 

 
 
Outras Informações sobre o Processo de Recrutamento  

 
Envio de candidaturas, com CV e Carta de Motivação, para Joana Mendonça através do endereço 
j.mendonca@tese.org.pt, com a referência TESE_TECFIN_2017 até 17/10/2017.  

Todos/as os/as candidatos/as serão contactados/as por e-mail e aqueles/as que forem selecionados/as na primeira 
fase deverão ter disponibilidade para entrevista nos dias 19 e 20 

 de outubro. 
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