
 

 

Associação KIPT Inovação e Turismo, Laboratório Colaborativo 

O KIPT, Laboratório Colaborativo, abre concurso para seleção e recrutamento de 2 Técnicos(as) de Projeto para Digital Lab, para 

cidadãos de qualquer nacionalidade incluindo apátridas, em regime de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do 

financiamento decorrente de fundos regionais no âmbito da operação com o código ALG-05-3559-FSE-000023. 

 

Referência: KIPT/ID/12/2022 

1. Resumo e Funções: O seu principal objetivo é coadjuvar a Direção Executiva do CoLAB, em projetos de desenvolvimento de 

aplicações web de front-end e back-end com foco no tratamento e análise de dados, para o desenvolvimento de um observatório 

do emprego em turismo e o desenvolvimento de uma plataforma capaz de juntar alumni e empreendedores. 

As funções dos(as) técnico(as) de projeto do Digital Lab são as seguintes:  

• Desenvolvimento/programação de soluções baseadas em tecnologias web na área de visualização de dados de apoio à 

gestão focado no setor do Turismo. 

• Análise e definição de sistemas cloud com capacidade de extração, transformação e armazenamento de dados. 

• Definição de arquitetura e planeamento de funcionalidade e gestão de prioridades. 

• Outras que se revelem necessárias para a prossecução dos referidos projetos. 

2. Data de início:  o contrato tem início previsto em janeiro de 2023 e término em dezembro de 2025.  

3. Local de Trabalho: as atividades serão desenvolvidas na sede do CoLAB, sito no Edifício INOVACENTER, Lote 3, Parque Industrial 

de Loulé, 8100-272 Loulé ou noutra localização onde o CoLAB desenvolva atividade. 

4. Horário de Trabalho: 40 horas por semana. 

5. Remuneração Mensal: A remuneração base ilíquida mensal a atribuir é de 2.049,71EUR. 

6. Período de Candidatura: início a 19 de dezembro de 2022 e término a 6 de janeiro de 2023. 

7. Perfil técnico requerido:   

• R1: Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Informática ou Ciência dos Dados, ramo de desenvolvimento de 
software / programação; 

• R2: Experiência comprovada como Web programmer ou developer, com utilização de programação por objetos. 
Mínimo de 4 anos de experiência. 

• R3: Experiência com HTML/CSS (SASS, SCSS, LESS);  

• R4: Experiência com PHP (ou Ruby on Rails); 

• R5: Experiência com Javascript, JQuery (e opcionalmente outro framework dinâmico como React, VUE, NextJS); 

• R6: Experiência com MySQL/MariaDB/Postgres/GraphQL ou outro motor de BD SQL relacional (valorizar-se-á o 
candidato com conhecimento em NOSQL/MongoDB);  

• R7: Experiência em desenvolvimento de front-ends (Bootstrap, TailwindCSS e outros frameworks); 

• R8: Experiência com programação por objetos e boas práticas no desenvolvimento de código; 
 



•  
 

• R9: Experiência com WebServices ou API (JSON e ou outro);  

• R10: Preferência por detentores de capacidade de extração, transformação e carregamento de dados, com 
experiência em produção, manutenção de ambientes, debugging; 

• R12: Conhecimento e experiência com ferramentas de visualização de dados; 

• R11: Fluência da Língua Portuguesa (falada e escrita) e excelentes conhecimentos de Inglês (falado e escrito). 
 

8. Soft skills valorizadas: 

• Boa capacidade de trabalhar com equipas e skills de comunicação. 

• Boa capacidade analítica e de resolução de problemas complexos. 

• Capacidade de escrita de relatórios. 

• Capacidade de cumprir prazos e objetivos. 

• Gestão de projetos. 

• Capacidade de trabalhar em equipa. 

• Forte capacidade de autonomia, autogestão de tempo e prioridades. 

• Perfil polivalente e proativo. 

 

9. Painel de Seleção:  Este painel será composto por três membros da Direção do KIPT. 

 

10. Avaliação e Processo de Seleção:  A avaliação resultará numa classificação final entre 0 e 20 pontos, sendo que, numa 

primeira fase, realizar-se-á uma avaliação curricular (C) e, numa segunda fase, a realização de entrevista pessoal (E), caso se 

justifique, nas seguintes proporções: FS = 0,9C + 0,1E. 

Primeira fase: Avaliação Curricular - A seleção é realizada através da avaliação da carta de motivação e do CV que incluirá as 

atividades e percurso científico e/ou profissional do candidato incidindo sobre a relevância, qualidade e atualidade dos projetos 

em que participou nos últimos 5 anos. A avaliação curricular (C) de cada candidato é obtida de acordo com a soma dos requisitos 

apresentados no ponto 7 do presente edital e avaliados pelos pesos na seguinte fórmula arredondado às décimas: C = 0,16*(R1 

+ R2 + R3 + R4 + R5 + R8 + R9 + R10 + R11 + R12) + 0,2*(R6 + R7). 

Nota: O período de cinco anos, referido nos critérios de avaliação pode ser aumentado pelo júri, a pedido do candidato(a), quando fundamentado em suspensão 

da atividade científica por razões socialmente protegidas, nomeadamente, por motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, e outras situações 

de indisponibilidade para o trabalho legalmente tuteladas. 

 

A avaliação dos candidatos na primeira fase será realizada findo o prazo para a apresentação de candidaturas, obtendo nesta 

fase uma pontuação de 0 a 20 pontos. Os candidatos que obtenham menos de 10 pontos na média da avaliação curricular serão 

considerados não aprovados em mérito absoluto, pelo que não serão contactados para a próxima fase de avaliação (entrevista 

presencial). 

 



 

Segunda Fase: Entrevista: Caso se justifique, os quatro melhores classificados na avaliação curricular e aprovados em mérito 

absoluto poderão ser entrevistados. As entrevistas serão realizadas imediatamente após a avaliação curricular, após contacto 

com os candidatos elegíveis para esta fase, e terão o objetivo de clarificar aspetos relacionados com a experiência anterior 

demonstrada pelos candidatos. 

 

Avaliação Final e Comunicação da decisão: A pontuação final (FS) de cada candidato é obtida de acordo com a média ponderada 

dos resultados finais da avaliação curricular (90%) e da entrevista (10%). Após terminar a aplicação de cada critério de seleção 

cada membro do painel irá ordenar os candidatos de acordo com a pontuação final. Os dois candidatos que obtiverem a melhor 

pontuação e assim receberem a maioria dos votos serão selecionados. Em caso de empate a decisão será do Presidente do Júri.  

Na eventualidade de os candidatos a concurso não possuírem o perfil adequado para as funções propostas, ou as condições de 

financiamento se alterarem significativamente depois da publicação do presente edital, o júri reserva-se o direito de encerrar o 

concurso sem qualquer recrutamento. Na eventualidade de o candidato selecionado não aceitar o lugar, ou de denunciar o 

contrato de trabalho, o júri reserva-se, o direito de atribuir lugar ao candidato seguinte na ordem de seriação final, mediante 

juízo de conveniência e oportunidade. 

 

Processo e Submissão de Candidaturas: Só serão aceites candidaturas submetidas direta e obrigatoriamente para o endereço 

eletrónico do CoLAB: kipt@kipt.pt, colocando no assunto do email a referência do presente edital. Neste sentido, o meio de 

comunicação exclusivo entre o CoLAB e os candidatos é o email. A candidatura só é considerada válida após o candidato receber 

email de confirmação por parte do KIPT. A candidatura deve incluir uma Carta de Motivação (com uma avaliação pessoal da 

adequação das atividades dos últimos 5 anos ao presente concurso), cópia do certificado de mestrado, Curriculum Vitae 

detalhado de acordo com os requisitos e critérios de seleção do concurso e outros documentos que considere importantes para 

demonstrar a experiência dos requisitos requeridos no presente concurso, bem como a indicação/confirmação do contacto de 

email para o qual pretende receber as notificações do KIPT face ao concurso. 

 

Resultados Finais: Todos os candidatos serão notificados por e-mail, onde constará a denominação Selecionado ou Não 

Selecionado, conforme a decisão do Painel de Avaliação, pelo que, após notificados, os candidatos têm 10 dias úteis para se 

pronunciar. Findo este prazo, são proferidas as decisões finais do painel de avaliação. 

 

Outras considerações: Candidatos detentores de certificados comprovativos de grau emitido por uma universidade estrangeira 

devem ter o seu certificado reconhecido em Portugal até 10 dias úteis após receber a comunicação de atribuição da vaga. O não 

cumprimento justifica a exclusão do procedimento. Informação sobre o reconhecimento de graus pode ser obtida em qualquer 

universidade portuguesa. A Direção do KIPT reserva-se o direito de prolongar o período acima mencionado, mediante pedido 

do candidato e caso não impacte negativamente no cumprimento do programa de trabalhos. 



 

O(A) candidato(a) com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 

preferência legal. Os candidatos devem declarar na candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, 

o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos do diploma 

supramencionado. 

 

Política de não discriminação e de igualdade de acesso do KIPT : Nenhum(a) candidato(a) pode ser privilegiado(a), beneficiado(a), 

prejudicado(a) ou privado(a) de qualquer direito ou isento(a) de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, 

idade, género, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, origem ou condição social, património 

genético, deficiência, doença crónica, nacionalidade, etnicidade, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou 

ideológicas e filiação sindical. 

 

Os membros do painel de avaliação aprovam este edital a 16 de dezembro de 2022. 

 


