RECRUTAMENTO
IST-ID
A IST-ID comunica a abertura de concurso de recrutamento e seleção para o seguinte
posto de trabalho:
TÉCNICO/A SUPERIOR
1 LUGAR
(Ref.ª IST-ID TS -01/2019)
SERVIÇO: MARETEC - Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO:
 Apoio à gestão administrativa e financeira do Projeto Estratégico do
MARETEC (financiamento da FCT):
 Apoio à gestão administrativa e financeira do projeto;
 Apoio à elaboração de relatórios financeiros e científicos do projeto;
 Apoio à gestão administrativa, financeira e técnica de outros projetos de
investigação, desenvolvimento e demonstração nas áreas de atuação do
MARETEC, nomeadamente nas linhas de Agricultura de Precisão e Grazing for
Sustainability, em todo o seu ciclo (preparação de candidaturas,
administração de missões, aquisição e manutenção de equipamento,
aquisições de serviços, divulgação, preparação de relatórios técnicos e
financeiros).
PERFIL PRETENDIDO:
 Experiência na gestão administrativa e financeira de projetos de investigação,
tanto nacionais como comunitários;
 Experiência em projetos de agricultura sustentável, nomeadamente em
questões administrativas e financeiras e, tecnicamente, no tema da
agricultura sustentável;
 Motivação para o trabalho nesta área;
 Competência para o trabalho em equipa (papel ativo e cooperante);
 Capacidade de planeamento e organização;
 Capacidade de comunicação;
 Boa capacidade de expressão e fluência verbal e escrita;
 Capacidade de lidar com prazos apertados;
 Elevados níveis de autonomia, adaptabilidade e responsabilidade;
 Experiência anterior na área.
REQUISITOS:
 Licenciatura ou Mestrado em Ciências Agronómicas;

 Experiência em gestão administrativa e financeira de projetos;
 Experiência em projetos de agricultura sustentável, nomeadamente em
questões administrativas e financeiras e, tecnicamente, no tema da produção
animal, conservação e sequestro de carbono no solo;
 Fatores preferenciais (pontuação de 1 a 20 em cada fator):
 Experiência em projetos de agricultura sustentável, nomeadamente
em questões administrativas e financeiras e, tecnicamente, no tema
da produção animal, conservação e sequestro de carbono no solo
(ponderação: 45%);
 Experiência na elaboração de candidaturas a financiamentos nacionais
e comunitários, sobretudo na área da Agricultura Sustentável (20%);
 Eventual entrevista (ponderação: 35%).
POSIÇÃO OFERECIDA:
Contrato de trabalho a termo certo, até 30 de junho de 2019, renovável nos termos
legais, com um vencimento mensal bruto de 1 265,00 Euros.
JÚRI DE SELECÇÃO:
 Tiago Morais Delgado Domingos, Presidente da Comissão Executiva do
MARETEC (vogal efetivo);
 Tânia Alexandra dos Santos Costa e Sousa, Vogal da Comissão Executiva do
MARETEC (vogal efetivo);
 Ramiro Joaquim de Jesus Neves, Vice-Presidente Presidente da Comissão
Executiva do MARETEC (vogal suplente);
DATA PREVISTA DE INÍCIO DO CONTRATO:
 1 de maio de 2019 (previsivelmente).
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Direção da IST-ID e enviadas,
até ao dia 09 de abril de 2019, através de correio eletrónico, para o endereço rh@istid.pt, acompanhadas da seguinte documentação:
 Certificado(s) de habilitações;
 Curriculum Vitae;
 Carta de motivação;
 Cópia de documento de identificação;
 Outros documentos considerados relevantes para a análise da candidatura.
O método de seleção a aplicar é a avaliação curricular. Caso o júri o considere
necessária, será realizada uma entrevista. O júri reserva-se o direito de não selecionar
nenhum/a candidato/a caso os requisitos não sejam cumpridos por nenhum dos
candidatos/as.

