
 

Associação Quinta das Águias 

Cargo: Gestor/a de Projeto Categoria do Cargo: Gestor/a de Projeto 

Departamento/Grupo: Associação Quinta das 
Águias 

Código/Pedido do 
Cargo: 

PT 2 

Localização: Rubiães – Paredes de 
Coura 

Necessidade de 
Deslocação: 

Sim 

Faixa Salarial/Nível: Salário Base de 1.000,00€  Tipo de Cargo: Gestor de projetos 

Contacto dos RH: IVONE INGEN HOUSZ/ JOEP 

INGEN HOUSZ 
Data de Publicação: 2021-03-23 

Dará Formação a 
Candidatos: 

Sim Expiração da Oferta:  

Condição: Inscrição, há pelo menos 6 meses, no IEFP ou outro* 

URL de Publicação Interna:  

Candidaturas Aceites Por: 

E-MAIL: 

recursos.humanos@quintadasaguias.org 

 

Assunto: Candidatura Gestor de projetos 

CORREIO: 

Quinta das Águias 

Caminho da Moreira, 664 

4940-692 Rubiães PCR 

Descrição do Cargo 

Principais Responsabilidades: 

 Coordenar o projeto e apoiar, diretamente, o/a coordenador/a pedagógico no desenvolvimento de um 
projeto multidisciplinar que visa integrar as competências do aluno do Sec. XXI, e os conhecimentos 
curriculares através de atividades realizadas em contextos de natureza e ar livre, promovendo cidadãos 
mais ativos e responsáveis na sua relação consigo, com os outros e com o meio envolvente; 

 Desenvolver a estratégia de ligação da Missão da Associação Quinta das Águias (AQA) com o Projeto 
Educativo; 

 Gerir a equipa de voluntários; 

 Gerir o cronograma e o desenvolvimento das atividades da Associação; 

 Porta-voz da Associação Quinta das Águias em comunicações externas; 

 Submeter candidaturas a financiamentos Nacionais e Internacionais; 

 Estabelecer contactos com entidades externas com vista a parcerias no âmbito da missão e valores da 
AQA. 

 

Habilitações: 

 Licenciatura. 

 

Experiência Profissional: 

 Não é requerida experiência profissional, mas procuramos candidatos que queiram evoluir na sua 
carreira de forma flexível e com motivação, preferencialmente com conhecimentos na área do 
ambiente, sustentabilidade e bem-estar animal, sendo valorizadas experiências anteriores no âmbito 
de projetos associativos e/ou gestão de projetos. 

 

Competências Pessoais-Técnicas: 

 Forte interesse nas áreas do ambiente/sustentabilidade e bem-estar animal; 

 Boa capacidade de comunicação; 

 Gosto e capacidade de trabalho em equipa; 
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 Espírito de liderança e iniciativa; 

 Espírito empreendedor; 

 Capacidade negociação com comunidade educativa; 

 Conhecimentos da língua inglesa (falada e escrita); 

 Conhecimento do contexto educativo e escolar português; 

 Capacidade de motivar e mobilizar pessoas para novas abordagens; 

 Elevada orientação para resultados; 

 Interesse por projetos inovadores; 

 Capacidade de análise de informação e sentido crítico; 

 Capacidade de implementação de mudanças em equipa; 

 Atualização constante/formação. 

 

Oferecemos: 

 Contrato de trabalho sem termo; 

 Local de trabalho dinâmico e colaborativo; 

 Ambiente de trabalho familiar; 

 Possibilidade de progressão de carreira. 

 

NOTAS ADICIONAIS * 

Em alternativa ao requisito preferencial da candidatura, podem candidatar-se a este posto de trabalho: 

- Desempregados inscritos há pelo menos 2 meses no IEFP <= 29 anos ou >45 anos; 

- Desempregado inscrito no IEFP, beneficiário de prestação de desemprego; 

- Desempregado inscrito no IEFP, beneficiário do rendimento social de inserção; 

- Desempregado inscrito no IEFP, com deficiência e incapacidade; 

- Desempregado inscrito no IEFP, que integre família monoparental; 

- Desempregado inscrito no IEFP, cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre 
igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP; 

- Desempregado inscrito no IEFP, vítima de violência doméstica; 

- Desempregado inscrito no IEFP, refugiado; 

Revisto Por: Nome Data: Data 

Aprovado Por: Nome Data: Data 

Última Atualização Por: Nome Data/Hora: Data/Hora 

 

Sobre a Associação Quinta das Águias: 

A Associação Quinta das Águias é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo o 
desenvolvimento e promoção teórica e prática de uma vida sustentável que contribua para a preservação e 
proteção da natureza em toda a sua diversidade.  

É um projeto de sustentabilidade, onde todas as formas de vida, assim como os recursos naturais que as 
sustentam, são tratados com respeito. 

Tem como objetivos, entre tantos outros, o desenvolvimento de projetos de preservação de plantas e sementes 
tradicionais, o desenvolvimento de um projeto educativo que promove valores e práticas sustentáveis e um 
santuário e refúgio para animais em necessidade, acolhendo, atualmente, mais de 160 animais encontraram na 
Quinta das Águias um lar onde podem viver as suas vidas livres de sofrimento. 

 

Para mais informações consulte o website quintadasaguias.org/. 


