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QUANTITATIVE METHODS RESEARCH / ANALISTA DE MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 
 
 
A Exigo Consultores é uma empresa de consultoria para o sector da saúde, em 

actividade desde 2001, nas áreas de investigação da economia e econometria da 

saúde, epidemiologia e estatística de intervenções em saúde, estudos de medidas 

regulamentares e avaliação económica de medicamentos. 

 

A Exigo pretende recrutar candidatos com o seguinte perfil: 

 

1) Licenciatura ou grau académico superior nas áreas de matemática ou 

estatística; 

2) Domínio documentado/certificado da língua inglesa; 

 

Factores de diferenciação: 

 

3) Conhecimento teórico-prático de conceitos fundamentais de análise estatística 

e modelação estocástica; 

4) Boas capacidades de programação e experiência na utilização de software 

estatística e Visual Basic for Applications em Microsoft Excel; 

5) Prática no tratamento quantitativo de grandes volumes de dados; 

6) Experiência prévia de realização de estudos de avaliação económica. 

 

Descrição das funções: 

 

a) Integrar dados qualitativos e quantitativos, no planeamento e execução de 

estudos de simulação e modelação de caracterização de doenças, no âmbito 

da análise do impacto social e económico da introdução de novas tecnologias: 

• aplicando conceitos de psicometria (medição da qualidade de vida), 

epidemiologia (medição de resultados de saúde) e economia (medição 

de custos), 

• em conjunto com técnicas de análise de decisão (árvores de decisão), 

modelos estocásticos (cadeias de Markov) e modelos de simulação de 

eventos discretos. 
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b) Preparação de relatórios finais, manuscritos, posters e apresentações dos 

resultados dos estudos efectuados; 

c) Rever continuamente a literatura existente sobre métodos quantitativos 

aplicados à avaliação de resultados em saúde, para manter a par dos últimos 

desenvolvimentos e identificar possíveis direcções futuras de investigação. 

 

Prazo limite para envio de candidaturas: 29 de Outubro de 2010. 

 

Os candidatos deverão enviar uma carta de motivação e respectivo curriculum para o 

email: recrutamento@exigoconsultores.com. Esclarecimentos adicionais podem ser 

obtidos através do referido email ou pelos telefones 211 946 262 / 3. 
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