
Termos de Referência

Gestor/a de Projetos especialista em Monitorização e Avaliação

1. Resumo

Localização: Portugal (Porto ou Lisboa – a acordar entre as partes)

Tipo de contrato: Contrato de trabalho a tempo inteiro

Duração do contrato: 12 meses (renovável)

Modalidade de trabalho: Híbrido (presencial e homebased)

Habilitações: Licenciatura em Ciências Sociais ou similares (obrigatório)

Idiomas requeridos: Português e Inglês (obrigatório)

Data de início expectável: 1 de setembro de 2022

Condições contratuais:

Vencimento bruto: aprox. 1.500€/mensais

Carga horária: 35 horas semanais

Férias: 24 dias de férias anuais (correspondente a 2 dias por mês trabalhado)

Formação: acesso ao fundo coletivo de formação dos membros da equipa da
Coatl, no valor de 500€/anuais por pessoa

Outros: subsídio de férias e de Natal, seguro de acidentes de trabalho,
computador e demais equipamentos de trabalho necessários para o
desempenho das funções

A Coatl – Consultoria para o Desenvolvimento pretende contratar um/a Gestor/a de
projetos especialista em Monitorização e Avaliação de Projetos e Políticas
Públicas para integrar a nossa equipa, num regime de trabalho a tempo inteiro (35
horas semanais). Esta função reporta diretamente ao Diretor Executivo.
A pessoa a contratar desempenhará as funções de Gestor/a de projetos especialista
em Monitorização e Avaliação de Projetos e Políticas Públicas a partir da sede da
empresa no Porto ou do escritório em Lisboa (a definir), com deslocações pontuais por
períodos curtos (1 a 3 semanas) a outras países, nomeadamente aos PALOP.

NOTA: Só serão consideradas candidaturas de pessoas com residência em Portugal.
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2. Apresentação da Coatl

A Coatl é uma pequena empresa de consultoria, fundada em 2015, com escritórios no
Porto e Lisboa e que ao longo dos anos tem desenvolvido trabalho em todo o território
nacional, no espaço europeu e nos PALOP, prestando serviços para ONG, IPSS,
Autarquias e organismos internacionais, como agências da ONU.
A missão da Coatl é apoiar e capacitar organizações que atuam no interesse público,
através da prestação de serviços de consultoria e avaliação que visem promover o
desenvolvimento enquanto mudança estrutural e duradoura das organizações, das
comunidades e da sociedade.
Os valores pelos quais pautamos o nosso trabalho são: Respeito pelo trabalho e
pelos/as trabalhadores/as; Horizontalidade e transparência; Ética e responsabilidade;
Proximidade e flexibilidade; Direitos Humanos; Diversidade cultural; Promoção do
desenvolvimento; e Consciência ecológica.

Prestamos serviços de consultoria, avaliação e formação, sendo o nosso trabalho
focado em 4 eixos:

1. Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para a Cidadania
2. Cidadania Global
3. Desenvolvimento Social e Comunitário
4. Desenvolvimento Organizacional

3. Habilitações e Experiência

Escolaridade:
Licenciatura (obrigatório) e/ou mestrado (preferencial), preferencialmente em áreas
como a Sociologia, Ciências Sociais, Economia, Gestão, Educação Social ou áreas
similares.

Experiência:
● Pelo menos 3 anos de experiência de trabalho direto com Monitorização e

Avaliação (M&A) de projetos implementados por ONG, IPSS, Associações
nacionais ou internacionais, por entidades públicas, e/ou por iniciativas
governamentais (obrigatório)

● Experiência comprovada de desenvolvimento de propostas ou estratégias de
M&A (obrigatório)

● Experiência na conceção de ferramentas e estratégias para coleta de dados
(entrevistas, grupos focais, questionários e outros), análise de dados e
produção de relatórios em português ou inglês (obrigatório)

● Competências informáticas na ótica do utilizador (Microsoft O�ce, internet e
gestão de emails) (obrigatório)

● Experiência como formador/a e Certificado de Competências Pedagógicas
(CCP) (preferencial)

Requisitos linguísticos:
● Fluência escrita e falada em Português e Inglês (obrigatório)
● Domínio de outros idiomas será valorizado: Espanhol/Castelhano ou Francês

(preferencial)
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4. Competências Exigidas

A pessoa a contratar deverá possuir as seguintes competências:
Competências institucionais (obrigatório):

● Demonstrar integridade para com os valores e padrões éticos da Coatl
● Promover a visão, missão e objetivos estratégicos da Coatl
● Mostrar adaptabilidade e sensibilidade cultural, de género, religiosa,

nacionalidade e etária
● Sentido de responsabilidade institucional e capacidade de representação da

Coatl em eventos, reuniões e missões de trabalho

Competências funcionais (obrigatório):
● Elevada capacidade para organizar e concluir com precisão várias tarefas em

simultâneo, estabelecendo prioridades, tendo em consideração pedidos
adicionais, alterações, interrupções que possam decorrer, cumprindo prazos e
respeitando os recursos disponíveis

● Planear, coordenar e priorizar a carga de trabalho, mantendo-se ciente das
mudanças de prioridades e prazos concorrentes

● Estabelecer, construir e manter relações de trabalho eficazes com colegas de
trabalho, parceiros e clientes

● Elevada capacidade de trabalho em equipa
● Comunicação assertiva e competências sócio emocionais elevadas
● Capacidade de adaptação a um ambiente de trabalho informal, orientado para

o comprometimento de prazos, responsabilidades e qualidade do trabalho
● Capacidade de liderança, respeitando princípios de escuta ativa, sentido crítico

e tomada de decisão democrática e colaborativa

Competências técnicas:
● Experiência comprovada de trabalho com Monitorização e Avaliação (M&A) de

projetos e/ou políticas públicas (mínimo 3 anos) (obrigatório)
● Conhecimento aprofundado sobre Cooperação para o Desenvolvimento e

Intervenção Social (preferencial)
● Excelente conhecimento e experiência na aplicação de diferentes abordagens e

metodologias de monitorização avaliação: experiência de trabalho com
diferentes metodologias de avaliação (obrigatório)

● Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, nomeadamente
experiência na produção de relatórios de alto nível e na apresentação pública
de resultados de processos de avaliação ou outros (obrigatório)

● Experiência de liderança na implementação de avaliações externas e/ou
desenvolvimento e implementação de sistemas complexos de monitorização
interna de projetos (obrigatório)

Competências pessoais (obrigatório):

3



● Elevados níveis de organização
● Foco nos resultados orientados para cumprir o contrato com o cliente
● Permanecer calmo e controlado mesmo sob pressão
● Demonstrar abertura à mudança e capacidade de gerir complexidades
● Abordar consistentemente o trabalho com energia e uma atitude positiva e

construtiva
● Responder positivamente a feedback crítico e pontos de vista divergentes
● Motivação para contribuir para o desenvolvimento coletivo da Coatl e das

pessoas que integram a equipa

5. Responsabilidades

O/A Gestor/a de Projetos especialista em Monitorização e Avaliação de Projetos e
Políticas Públicas desempenhará as seguintes responsabilidades:

● Desenvolver propostas técnicas para serviços de consultoria externa de
avaliação de projetos e políticas públicas

● Identificar oportunidades de novos serviços na área da avaliação
● Desenvolver e fortalecer os procedimentos internos de monitorização, análise

de dados e avaliação
● Desenvolver todos os instrumentos necessários à realização dos serviços de

M&A, incluindo matriz de avaliação, instrumentos de coleta de dados,
relatórios intermédios e finais, e apresentações de resultados ao cliente

● Liderar a implementação de contratos de monitorização e avaliação externa de
projetos e políticas públicas, incluindo avaliações de impacto

● Liderar equipas de avaliação que envolvam várias pessoas, incluindo
consultores/as externos/as

● Assegurar a gestão de relações com clientes, garantindo a entrega de produtos
de elevada qualidade, o cumprimento de prazos e o respeito pelos orçamentos
disponíveis

● Manter atualizada a base de dados de contactos e informações dos projetos
● Desenhar e implementar ações de formação em temas relacionados com

gestão de projetos e avaliação
● Desempenhar outras funções conforme necessário

6. Submissão de candidaturas

Todos/as os/as candidatos/as deverão submeter por email (info@coatl.pt) os
documentos e informações identificados abaixo até ao dia 5 de julho, pelas 23h59,
devendo indicar no assunto do email o seguinte: “Candidatura à vaga de Gestor/a
de Projetos especialista em Monitorização e Avaliação”.

A não submissão de algum dos documentos ou informações, ou o envio das
informações fora do prazo, implicará a exclusão automática do processo de
recrutamento.
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Documentos ou informações a submeter na fase de candidatura:
● CV em português ou inglês, com detalhe das funções desempenhadas,

referência à experiência com M&A e às competências linguísticas
● Carta de motivação, explicando de forma breve (máximo 2 páginas) as razões e

motivações para a apresentação da candidatura à função

Documentos ou informações complementares a submeter em caso de ser
selecionado/a para entrevista:

● 3 referências de superiores diretos para consulta em caso de pré-seleção (as
referências só serão consultadas, por email, caso seja a pessoa
pré-selecionada para a função)

● 2 exemplares de relatórios ou estudos (ou documentos similares) (um deve ser
em português e outro em inglês)

7. Processo de seleção e recrutamento

O processo de seleção e recrutamento para esta vaga é composto por 3 etapas:
1. Análise curricular e da carta de motivação
2. Entrevista individual com as pessoas selecionadas para a shortlist
3. Pedido de referências e análise de exemplares de relatórios ou estudos

desenvolvidos pelo/a candidato/a pré-selecionado

Uma vez finalizada a etapa 1, todas as pessoas que apresentaram candidatura serão
notificadas sobre a sua integração ou não na shortlist de pessoas que passam à fase
de entrevistas.

Todas as 3 etapas previstas no processo deverão ter lugar durante o mês de Julho.

Cronograma tentativo, com indicação da data de término de cada uma das etapas:

Etapa
Julho

5 8 20 27 29
Submissão de
candidaturas
Etapa 1
Análise curricular
Etapa 2
Entrevistas
Etapa 3
Pedido de referências

Finalização do processo
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