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S2AQUAcoLAB  

Diretor(a) Financeiro(a) / Diretor(a) de Operações 

 

O S2AQUA Laboratório Colaborativo, Associação para uma Aquacultura Sustentável e 
Inteligente abriu recrutamento para um Recurso Humano Altamente Qualificado (RHAQ), 
com cabimento e recurso a financiamento decorrente de fundos regionais no âmbito da 
operação com o código ALG-05-3559-FSE-000021.  

A oferta de emprego dirige-se a um RHAQ para Diretor Financeiro / Diretor de Operações 
do CoLAB.    

 

HABILITAÇÕES E COMPETÊNCIAS  

- Titularidade de grau de Mestre ou de Doutor nas áreas das ciências 
empresariais/gestão/economia ou áreas afins; 

- Experiência em gestão de recursos humanos; 

- Experiência em gestão de equipas; 

- Excelentes conhecimentos de informática na ótica do utilizador;  

- Experiência em gestão de empresas ou similares; 

- Experiência em gestão financeira; 

- Fluência da Língua Portuguesa (falada e escrita) e excelentes conhecimentos de Inglês 
(falado e escrito). 

 

 

TAREFAS E RESPONSABILIDADES   

- Elaborar (em coordenação com a direção) e supervisionar o orçamento geral e 
detalhado do CoLAB, contratos e receitas;  

- Analisar padrões de orçamento e de despesas;  

- Monitorizar despesas, orçamentos e contratos e preparar relatórios para balanço 
de contas; 

- Desenvolver relatórios de gestão para a Direção do CoLAB; 

- Desenvolver e supervisionar sistemas de monitorização de orçamentação;  

- Desenvolver relatórios financeiros complexos de previsão, tendência e de análise 
de resultados; 

- Monitorizar e aprovar despesas durante os períodos orçamentais; 

- Preparar e processar os documentos de pagamento necessários à implementação 
das transações de pagamento aos colaboradores; 

- Gerir (em colaboração com direção) os recursos humanos do S2AQUAcoLAB; 
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- Representar o S2AQUAcoLAB em eventos de grande notoriedade, a nível nacional 
e internacional; 

- Promover e facilitar a ligação entre os colaboradores, os órgãos sociais e os 
associados do CoLAB.  

 

 

REMUNERAÇÃO   

A remuneração para esta posição rege-se pelas condições financeiras aprovadas pelo 
Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020. 

  

Remuneração bruta mensal 

Com diploma de Mestrado: 2 031,43€ (+ subsídio de refeição), com possibilidade de 
majoração até +60%, de acordo com experiência profissional; valor máximo: 3.250,29€ 

Com diploma de Doutoramento: 3 219,30€ (+ subsídio de refeição), com possibilidade de 
majoração até +60%, de acordo com experiência profissional; valor máximo: 5.150,88€  

 

 

AVALIAÇÃO 

- análise de CV (50%) 

 

Formação superior avançada; 

Nº anos de experiência em gestão em gestão financeira; 

Nº anos de experiência em gestão de recursos humanos/gestão de equipas de trabalho; 

Nº de anos de experiência de gestão empresarial; 

 

- entrevista (50%) 

 

Caso o Júri considere necessário, os candidatos com a classificação curricular mais 
elevada poderão ser convocados para uma entrevista. 

 

 

CANDIDATURA 

Enviar CV por email para geral@s2aquacolab.pt, até ao final do dia 5 de abril de 2022, 
indicando a referência S2AQUAcoLAB/Ref_2/2022. 


