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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO A TERMO CERTO PARA (1) UMA VAGA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Ref. CIIMAR/Tec. Divulgação/2018-019 

Nos termos previstos no artigo 140º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de 

Fevereiro, torna-se público que se aceitam candidaturas à admissão, em regime de contrato de 

trabalho a termo certo, de um técnico superior para o exercício de funções no serviço de divulgação e 

comunicação da Unidade de I&D - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – 

CIIMAR, nas seguintes condições: 

1. Área Científica: Ciências da comunicação 

2. Requisitos de admissão: 

- Preferencialmente pós-graduação em Biologia, Ciências do Meio Aquático, Ciências do Ambiente, 

Ciências do Mar, Ciências da Comunicação ou afins; 

- Experiência sólida em divulgação científica para vários públicos; 

- Boas capacidades de expressão oral e escrita em português e inglês; 

- Conhecimentos de jornalismo; 

- Disponibilidade imediata; 

3. Funções:  

Assessoria de comunicação e divulgação científica do CIIMAR. Criação e manutenção do programa de 

comunicação e divulgação científica do CIIMAR. Produção de notas de imprensa e material jornalístico 

para multiplataformas (escrito, radiofónico, televisão e online), e gestão dos contactos institucionais 

com os media. Produção e gestão de conteúdos para os sítios e redes sociais do CIIMAR, apresentações 

orais, painéis, folhetos de divulgação científica e exposições temáticas. Planificação, produção e 

execução de actividades e projectos de comunicação de ciência para vários públicos, incluindo a gestão 
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de rede de contactos com escolas. Colaboração com os diversos grupos do CIIMAR nas áreas de 

divulgação científica. 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho) e 

sucessivas alterações; 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIIMAR, sito no Terminal de Cruzeiros do 

Porto de Leixões, Av. General Norton de Matos, s/n, 4450-208 Matosinhos; 

6. Duração: Contrato de trabalho a termo certo, com a duração de 1 ano, eventualmente 

renovável nos termos legais; 

7. Remuneração: Equiparada à carreira técnica superior (a partir de €1372,36); 

8. Métodos de selecção:  

A seleção será efetuada de acordo com:  

 Avaliação curricular – 50% 

              Experiência na área – 40% 

              Outros elementos relevantes – 10%  

O processo de avaliação inclui uma entrevista profissional de seleção (EPS) para os candidatos 

com avaliação superior a 75% na primeira fase. A entrevista terá um peso de 50% do total da 

avaliação final. A entrevista tem caráter facultativo no caso de haver um único candidato nas 

condições anteriores. 

9. Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Júri - Doutor Filipe Castro 

1º Vogal – Doutor José Teixeira 

2º Vogal –Prof.  Doutora Luísa Valente 

 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada nota final obtida, no sítio do CIIMAR e simultaneamente 

por e-mail; caso a decisão seja desfavorável os candidatos dispõem de um prazo de 10 dias 

úteis para se pronunciarem, em sede de audiência prévia, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo;  
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11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 4 a 15 de Junho de 2018. 

As candidaturas devem ser formalizadas, através do envio de carta de candidatura dirigida ao 

Presidente do Júri, identificando a referência, acompanhada dos seguintes documentos: 

Curriculum Vitae, carta de motivação, certificado de habilitações e outros documentos 

comprovativos considerados relevantes. As candidaturas deverão ser entregues por correio, 

ou por e-mail: CIIMAR - A/C Dr.ª Emília Afonso, ou secretariado@ciimar.up.pt 

indicando a referência a que se candidatam. 

mailto:secretariado@ciimar.up.pt

