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Perfil do Coordenador de Projeto 

Programa “Secundário para Todos” em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa 

 

Descrição do projeto 

O programa Secundário para Todos tem como missão contribuir para a prevenção e combate ao 
insucesso e abandono escolar precoce e para o estabelecimento de condições de igualdade no 
acesso à educação, do pré-escolar ao secundário, incluindo percursos de aprendizagem formais, 
não formais e informais; 

O Programa “Secundário para Todos” é constituído por 6 medidas sendo designado um 
Coordenador para cada medida, o IPPS-ISCTE é responsável pela medida 6 que se traduz em:  

1. Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do 
abandono escolar e de promoção do sucesso educativo; 

2. Ações de disseminação de boas práticas e debate em torno da promoção do sucesso 
educativo, nomeadamente a organização de 10 seminários. 

. 
Área Científica: Políticas Públicas, Educação 
 
O coordenador tem como responsabilidades específicas, durante os anos de 2020 e 2021. 
 

1. Promover a boa execução do Programa “Secundário para Todos”, por meio da conceção 
de indicadores de monitorização e de instrumentos de verificação da execução e da 
eficácia do Programa, das suas Medidas e respetivas ações, e introdução das necessárias 
medidas corretivas; 

2. Promover a introdução de metodologias inovadoras de diagnóstico precoce de situações 
de risco de insucesso e abandono escolar; 

3. Contribuir para a melhoria das práticas educativas na cidade de Lisboa mediante a 
promoção de encontros, debates e ações de disseminação de boas práticas e de 
metodologias pedagógicas inovadoras, nomeadamente coordenar a organização de dez 
seminários de disseminação de boas práticas e conhecimento académico. 

4. Gerir uma equipa de dois técnicos com responsabilidades de apoio cientifico e logístico 
ao projeto; 

5. Concluir a elaboração do Plano de Monitorização e Avaliação do Programa “Secundário 
para Todos”, até ao final de fevereiro de 2020;   

6. Apresentar relatórios de atividades quadrimestrais, incluindo informação atualizada dos 
indicadores de monitorização e avaliação das Medidas do Programa “Secundário para 
Todos” já estabelecidos ou outros indicadores que venham a ser definidos em articulação 
com a Coordenação Geral do Programa ou a Estrutura de Coordenação; 
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Qualificações 

Doutoramento em Educação, Políticas Públicas, Sociologia ou em área considerada relevante; 

Ou  

Mestrado em Educação, Sociologia ou Políticas Públicas se majorado com publicações e currículo 
profissional relevante na área da educação 

 

Experiência Profissional 

Experiência em avaliação de projetos de educação 

Investigação em sucesso escolar ou áreas afins 

 

Competências 

Análise de dados quantitativos 

Análise qualitativa 

Escrita de relatórios técnicos 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

Capacidade de gerir projetos e pessoas afetas 

 

Local de trabalho: 

Escolas do Concelho de Lisboa. Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-ISCTE) 

 

Oferta 

Contrato de trabalho por 2 anos a meio tempo; 

Salário compatível com formação e experiência profissional; 

 

 


