Promotor(a) de Serviços / Técnico(a) Comercial
Refª interna: COMERCIAL/CGPP/IBMC/1604/2021
O Centro de Genética Preditiva e Preventiva (CGPP, www.cgpp.eu), o centro de serviços de
diagnóstico clínico e molecular, na área da Genética Médica e Aconselhamento Genético, do
Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC, www.ibmc.up.pt), no i3S (www.i3s.up.pt),
pretende a contração de um/a Promotor/a de Serviços (“Técnico/a Comercial”) para:
(1) integrar a equipa comercial, promover a imagem do CGPP e os serviços clínicos e laboratoriais
prestados, aprofundamento de relações públicas e comerciais com outras entidades e
instituições;
(2) estudar e preparar respostas a concursos públicos e pedidos de orçamento para prestação
de serviços clínicos e laboratoriais;
(3) apoiar no estabelecimento de preços dos serviços e sua revisão periódica;
(4) fomentar e apoiar o estabelecimento de novos protocolos (clínicos e laboratoriais) com
entidades hospitalares e outras;
(5) fazer a ligação ao departamento financeiro da instituição, para verificação de listas de
clientes e pedidos, faturação e saldos correntes (atualizados a cada momento), e confirmação
de pagamentos efetuados e dívidas pendentes;
(6) verificação e atualização de listas de testes do CGPP nos diretórios especializados; e
(8) produção de conteúdos para materiais informativos redes sociais e website do CGPP, em
ligação com o departamento de serviços informáticos do i3S.

Pretende-se um colaborador proativo, com excelente capacidade de comunicação e boa
capacidade de interagir e trabalhar em equipa multidisciplinar.

Requisitos mínimos:
- Licenciatura ou Mestrado Integrado ou MSc em Biologia, Bioquímica, Farmácia ou área similar
das ciências da vida/saúde
- Formação e experiência em promoção/venda de serviços, preferencialmente na área da saúde
e no mercado dos testes genéticos
- Formação e experiência em Genética Humana, Genética Médica ou Genética Molecular Clínica

Requisitos preferenciais:
- MSc ou PhD na área da Genética Molecular humana
- Experiência profissional na área da Genética Médica e promoção de testes genéticos
- Formação e experiência na área financeira e desenvolvimento de planos de negócios
- Disponibilidade imediata

O concurso encontra-se aberto no período de 19 a 30 de abril de 2021.

As candidaturas compostas por Carta de Motivação, CV e Certificado(s) de habilitação
(documentos obrigatórios) terão de ser obrigatoriamente submetidas online no site:
https://dozer.i3s.up.pt/applicationmanagement/#/addapplications/COMERCIALCGPPIBMC160
42021

