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O Seu Parceiro para a Inovação

Sociedade Portuguesa de Inovação

O Consultor em apreço deverá apoiar a 

implementação dos serviços de consultadoria 

prestados pela SPI a nível internacional, em particular 

no Brasil, a partir do escritório na cidade do Porto.

Principais tarefas

• Desenvolver estudos de mercado em diferentes setores;

• Elaborar propostas para clientes;

• Contribuir para a redação de relatórios e para o bom 

andamento de outras atividades dos projetos;

• Monitorizar e acompanhar novas oportunidades de 

negócio para a empresa.

Per�l pretendido

• Pessoa dinâmica e proativa;

• Experiência de trabalho no mercado brasileiro e/ou 

nacionalidade brasileira;

•.Formação académica com pós-graduação, 

preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou 

Relações Internacionais; 

• Fluência oral e escrita em inglês (conhecimento de 

outras línguas estrangeiras será tido em 

consideração);

• Excelência na escrita em português;

• Bons conhecimentos do MS Of�ce (Word, Excel e 

PowerPoint)

• Versatilidade para trabalhar em temas e em setores 

variados.

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI, 

www.spi.pt) é uma empresa de consultadoria, 

cuja missão passa por apoiar os seus clientes na 

gestão de projetos que fomentem a inovação e 

promovam oportunidades internacionais, em três 

domínios de atuação primordiais: ciência e 

tecnologia, empresas e território.

Constituída em 1997, a SPI tem protagonizado 

uma evolução sustentada e coerente, contando 

atualmente com mais de 65 colaboradores 

dispersos pelos seus vários escritórios, em 

Portugal (Porto, Lisboa, Coimbra e Ponta 

Delgada), Espanha (Santiago de Compostela), 

Estados Unidos (Washington D.C e Califórnia), 

China (Macau e Pequim) e Singapura, juntamente 

com uma representação em Bruxelas.

A dimensão internacional da SPI manifesta-se  

pela sua participação em projetos nas diversas 

regiões do mundo e, em particular, no Brasil. 

Neste mercado, a SPI tem trabalhado em projetos 

�nanciados por organizações internacionais de 

apoio ao desenvolvimento local (como o Banco 

Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e no desenvolvimento de 

estratégias de internacionalização de empresas.

Candidatura

Os interessados deverão enviar sua candidatura (Currículo e Carta de Motivação, em português e inglês) 

por e-mail ao cuidado do Professor Waldir Barros Fernandes Júnior 

(waldir.fernandes@centropaulasouza.sp.gov.br) até ao dia 31 de Janeiro de 2015. Os candidatos 

aprovados na fase de avaliação curricular serão posteriormente convocados para entrevista.


