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

Referência: CP-Técnico Superior-2020-007
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 incerto, de um quadro superior para o exercício de funções no serviço de divulgação
e comunicação do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR, no âmbito
do contrato- programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, com a referência
UIDP/04423/2020 financiado pela FCT, I.P., através do OE, nas seguintes condições:
1. Área Científica: Ciências Biológicas
Sub área: Comunicação de Ciência
2. Requisitos de admissão:

a) Licenciatura em Biologia Marinha ou equivalente.
b) Experiência comprovada em literacia dos Oceanos.
c) Pelo menos 5 anos de experiência comprovada na planificação, desenvolvimento
e coordenação de atividades de comunicação de ciência e de experiências “mãos
na massa” para jovens.
d) Experiência no desenvolvimento de atividades de divulgação em projetos nacionais
e europeus.
e) Experiência em saídas de campo.
f) Boa capacidade de comunicação oral e escrita em Português e Inglês.
g) Conhecimentos de gestão de websites e redes sociais.
Caso o grau tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo terá de ser
reconhecido nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, até à assinatura do
contrato.
3. Funções:
Assessoria de comunicação e divulgação das atividades científicas desenvolvidas no âmbito do
contrato- programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023. Criação e
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manutenção do programa de comunicação e divulgação científica do CIIMAR. 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 de rede de contactos com escolas.
Participação em eventos públicos de divulgação institucional e comunicação de ciência. Colaboração
com os diversos grupos do CIIMAR nas áreas de divulgação científica. Assegurar a implementação de
atividades de divulgação científica para jovens e público em geral, incluindo preparação de material
de divulgação; realização de experiências “mãos na massa” com diferentes públicos; e dinamização de
ações de formação.
4. Legislação e regulamentação aplicável: art.º 140º, n.º 2, alínea h) e 148º n.º 5 do Código do
Trabalho (Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro e respetivas atualizações);
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações do CIIMAR;
6. Duração: Contrato de trabalho a termo incerto, com a duração máxima de 4 anos;
7. Remuneração: Equiparada à carreira técnica superior, a partir de €1372,36 (mil trezentos e
setenta e dois euros e trinta e seis cêntimos);
8. Métodos de selecção:
Avaliação curricular – 50%
Experiência na área – 40%
Carta de motivação e outros elementos relevantes – 10%
9. Composição do Júri de Selecção:
Presidente do Júri - Doutora Ana Paula Mucha
1º Vogal – Doutor José Teixeira
2º Vogal – Doutor Rodrigo Ozório

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;
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 13 a 26 de maio de 2020.
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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 remetidas por email
para: rh@ciimar.up.pt.
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