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Termos de Referência para Recrutamento 

Analista – Estágio profissional no âmbito do programa Ativar.pt do IEFP 

Portugal 

  
Data de Publicação: 02/12/2021 
Data de início de funções: 01/01/2022 (idealmente) 
Local de trabalho: Lisboa 
Regime e Duração: Full-time / 9 meses 
Reportar a: Gestor de projeto 
Prazo submissão: 18/12/2021 

 
 
 

 
 A TESE 

A TESE 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, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe atualmente, a TESE cria valor 
efetivo, construindo um ciclo de soluções socialmente inovadoras e sustentáveis como resposta às necessidades 
tradicionais e emergentes através de: 

Projetos de cooperação para o desenvolvimento (nomeadamente nos setores da Água, Saneamento e Energia); de 
capacitação de entidades da economia social; e de integração de jovens na vida ativa; 

Consultoria de estratégia e de gestão, e para o desenvolvimento – tendo por base os princípios de reforço mútuo de 
competências, desenvolvimento de políticas públicas e produção de conhecimento; 

Investigação, nomeadamente estudos e trabalhos de investigação sobre as dinâmicas sociais, que acompanham e 
mapeiam a evolução das necessidades coletivas. 

 
 

GEOfundos 

A plataforma GEOfundos é um projeto pioneiro em Portugal. É a única plataforma online em Portugal que reúne as 
oportunidades de financiamento, nacionais e internacionais, disponíveis para as entidades e iniciativas da Economia 
Social. 

 

A GEOfundos resultou de uma parceria estratégica entre a TESE,  Call to Action, CASES, Fundação Montepio, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação EDP, Fundação PT, IES-Social Business School e a Stone Soup Consulting. 

 

Através das oportunidades de financiamento que agrega para a Economia Social em Portugal, a GEOfundos contribui 

para o reforço das competências destas organizações para que sejam melhor sucedidas no processo de procura de 

financiamento. Por outro lado, capacita empreendedores e profissionais das organizações no processo de elaboração 

de candidatura através de ações de formação que dinamiza. 
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Perfil requerido 
 
 

- Curso superior em gestão, economia, relações internacionais, ciências sociais ou similar 
- Experiência profissional em manutenção e gestão de plataformas online (preferencial) 
- Proatividade, dinamismo, profissionalismo e rigor 
- Boas capacidades de análise, com capacidade crítica, empenhado/a e com competência para 

implementar 
- Facilidade para estabelecer relações interpessoais com o cliente 
- Competências de IT avançadas (Office, Excel, Power Point) 
- Cumpra requisitos do perfil do destinatário dos estágios Ativar do IEFP  
 

 
 

Principais Responsabilidades 
 

 
Manutenção da plataforma GEOfundos 

- Caraterizar a oportunidade de financiamento de acordo com as variáveis definidas na GEOfundos 
- Pesquisar e identificar oportunidades de financiamento destinadas a entidades da economia social e a 

empreendedores sociais 
- Filtrar as oportunidades de financiamento identificadas que devem ser divulgadas na plataforma 

GEOfundos 
- Realizar a atividade diária de colocação das oportunidades de financiamento e outras atividades para a 

manutenção e operacionalização da plataforma web 
 
Gestão de clientes 

- Acompanhar os subscritores e desenvolver soluções para os problemas reportados, utilizando de forma 
eficiente os recursos da organização 

- Atualizar os dados da plataforma CRM 
- Analisar a base de dados de subscritores mensalmente 

 
Gestão operacional 

- Analisar gráficos de fluxos, registos, relatórios, manuais e procedimentos de trabalho 
- Formular propostas de recomendações e acompanhar a sua implementação, através da elaboração de 

instruções, manuais de procedimentos e outros documentos 
 
 

 
Outras Informações sobre o Processo de Recrutamento 

 
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 previstas no dia 21 ou 
22 de dezembro de 2021. 
 

Envio de candidatura, com CV e Carta de Motivação, para o email tese.geral@tese.org.pt, com a referência no 
assunto do email «TESE_Analista_2021», até ao dia 18 de dezembro de 2021. 
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