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TERMOS DE REFERÊNCIA 

A. Enquadramento 

A Coatl é uma empresa de consultoria especializada em questões relacionadas com o 

desenvolvimento, enquanto processo de mudança estrutural duradoura das organizações, das 

comunidades e da sociedade.  

Fundada em 2015, foca o seu trabalho em 3 eixos temáticos principais: 

 Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para a Cidadania Global 

 Desenvolvimento Social e Comunitário 

 Desenvolvimento Organizacional 

A Coatl trabalha ainda no desenvolvimento de ferramentas facilitadoras da autonomia e 

sustentabilidade das organizações do terceiro sector. 

No âmbito dos 3 eixos de trabalho prioritários identificados, a Monitorização e Avaliação (M&A) 

de projetos ou programas é uma das nossas principais áreas de trabalho, contando no nosso 

portefólio com avaliações realizadas para organizações como o International Fund for 

Agricultural Development (IFAD), European Forum for Urban Security (Efus), Foundation Rural 

Energy Services (FRES), Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), Associação para o Planeamento 

da Família (APF) ou a Fundação Fé e Cooperação (FEC), entre muitas outras Organizações da 

Sociedade Civil. A nossa experiência com M&A tem permitido uma internacionalização rápida, 

mas sustentada, da Coatl, com trabalhos realizados na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 

França e vários países europeus, para além de diversas Avaliações implementadas no território 

nacional. 

Face a este crescimento, a Coatl procura recrutar um/a Técnico/a especialista em Monitorização 

e Avaliação de projetos sociais. 

B. Descrição da função 

O/a Técnico/a especialista em Monitorização e Avaliação de projetos sociais a integrar na nossa 

equipa terá como principais responsabilidades: 

 Desenvolver sistemas de M & A para projetos sociais, incluindo ferramentas para coleta 

de dados 

 Realizar a coleta de dados no terreno e o seu tratamento posterior 

 Redigir relatórios intermédios e finais de M&A 

No âmbito do espírito de trabalho colaborativo que impera na Coatl, a pessoa a recrutar 

trabalhará em estreita relação com a restante equipa, podendo vir a ser envolvida em outros 

processos de consultoria ou formação que a empresa possa ter a decorrer. 

O/a Técnico/a especialista em Monitorização e Avaliação de projetos sociais reporta 

diretamente ao Coordenador de Avaliação. 
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C. Perfil da pessoa a contratar 

 Experiência mínima de trabalho com Monitorização e Avaliação de Projetos Sociais de 2 

anos (obrigatório) 

 Formação específica em Monitorização e Avaliação de Projetos (preferencial) 

 Experiência comprovada no desenvolvimento de sistemas ou planos de M&A  

 Experiência comprovada de desenvolvimento e implementação de ferramentas de 

avaliação e coleta de dados (entrevistas, grupos focais, etc.) 

 Experiência comprovada de redação de relatórios de avaliação 

 Elevado grau de autonomia e de trabalho com supervisão reduzida 

 Gosto pelo trabalho em equipa e em ambientes colaborativos 

 Domínio das Línguas Portuguesa e Inglesa, falada e escrita. 

 

D. Condições de trabalho 

O/a Técnico/a especialista em Monitorização e Avaliação de projetos sociais será integrado na 

equipa da Coatl num regime de part-time (20 horas semanais), com contrato de trabalho a 

termo certo (28 meses).  

O horário de trabalho deverá ser definido em conjunto pela pessoa a contratar e a equipa da 

Coatl. 

O local de trabalho será o escritório da Coatl no Porto, estando previsto o início de funções para 

o mês de Fevereiro de 2019. 

 

E. Apresentação de candidaturas 

Todas as pessoas interessadas deverão submeter a sua candidatura até dia 27/01/2019 até final 

do dia (prazo não flexível).  

A submissão das candidaturas deverá ser feita por email, enviando o CV para 

joao.mesquita@coatl.pt, colocando como referência no email “Candidatura Técnico Especialista 

em Avaliação e Monitorização em Projetos Sociais”.  

Todos/as os/as candidatos/as deverão ainda responder a um pequeno questionário de 

preenchimento obrigatório: https://pt.surveymonkey.com/r/DLSFQTY. 

 

Só serão aceites as candidaturas que cumpram exclusivamente todos os requisitos exigidos e 

que tenham enviado por email o CV e preenchido o questionário até à data limite estipulada. 

Todas as pessoas serão notificadas da seleção ou não da sua candidatura. 

 

 

Os pedidos de informação deverão ser remetidos por email para joao.mesquita@coatl.pt 
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