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TÉCNICO(A) DE 
RECURSOS HUMANOS (M/F)

(publicado a 19/02/2021)

Descrição da Função:
Reportando ao Coordenador de Recursos Humanos tem como principais responsabilidades:
 •   Assegurar e operacionalizar o processo de recrutamento e seleção;
 •  Planificar e efetuar o processo de acolhimento e integração de novos colaboradores;
 •  Assegurar e operacionalizar o processo de formação;
 •  Elaborar planos e relatórios de formação de acordo com a legislação laboral em vigor;
 •  Efetuar o processo administrativo referente à avaliação de desempenho;
 •  Assegurar a implementação dos planos de carreiras;
 •  Implementar planos de comunicação interna em articulação com a Direção responsável pela área da Comunicação
 •  Promover boas práticas de relacionamento interpessoal
 •  Garantir a aplicação das normas de Saúde e Segurança do Trabalho;
 •  Manter atualizada a informação dos processos individuais dos colaboradores;
 •   Assegurar a execução do processamento e pagamento de vencimentos e respetivo cumprimento de obrigações legais e 

declarativas decorrentes do mesmo;
 •  Registar e conferir os dados relativos à assiduidade e pontualidade
 •   Assegurar o cumprimento de envio de informação de para cumprimento de obrigações legais, conforme legislação em vigor 

e aplicável às funções que exerce;

Perfil do Candidato
 •  Licenciatura compatível com a função (preferencial na área de ciências Sociais; Recursos Humanos, Psicologia)
 •  Experiência anterior mínima de 3 anos em funções similares (preferencial);
 •  Sentido de organização e planeamento.
 •  Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e desenvolvimento de trabalho em equipa
 •  Personalidade pró-ativa, disponível e polivalente.
 •  Domínio da língua portuguesa falada e escrita;
 •  Bons conhecimentos informáticos na ótica do utilizador (Word, Outlook, Excel).

Local: As funções serão desempenhadas na sede da Ágora EM, sita à Rua Bartolomeu Velho n.º 648, no Porto.
Tipo de contrato: Contrato de trabalho a termo certo de um ano; 40 horas semanais em regime de horário flexível.
Prazo de candidatura: Serão aceites as candidaturas recebidas até dia 26.02.2021.
Contacto: Envie-nos a sua candidatura por correio eletrónico para o endereço recursoshumanos@agoraporto.pt


