
 

Abertura de Concurso – Referência FeedInov 03/2020 

Gestor(a) de Ciência  
Laboratório Colaborativo “FeedInov” – Associação “FeedInov” 

 
 

Contratação de 1 Gestor(a) de Ciência – Grau de Doutoramento  

Área de formação inicial 

Ciência animal e áreas afins 

Nível de qualificação  

Doutoramento nas áreas mencionadas ou áreas afins, com mais de 5 anos post-PhD   

Especialização exigível 

Experiência profissional 

Experiência na participação em equipas de investigação e desenvolvimento, em captação de 

financiamento para programas e projetos de investigação e inovação, em atividades de 

investigação e inovação, em ambientes de trabalho internacionais e em colaboração com 

empresas, em gestão de projetos e em ações de transferência de tecnologia e conhecimento. 

Outros requisitos  

Experiência em gestão e comunicação em Ciência. Forte conhecimento e experiência em 

ciências agrícolas, de preferência nas áreas de produção animal, nutrição e alimentação, ou 

campos relacionados. Conhecimento da realidade do sector agrícola português, 

preferencialmente nas áreas da produção animal, nutrição e alimentação, e rede de 

colaborações empresariais. 

Funções/atividades a desempenhar 

Corresponsável pela coordenação de atividades de ID&T do FeedInov e pela implementação da 

Agenda de Inovação. Levantamento de oportunidades de financiamento de projetos a nível 

nacional e internacional, participação na elaboração e submissão de candidaturas. 

Responsável pela negociação e formalização de contratos e gestão de projetos. Promoção e 

execução de ações de transferência de tecnologia e conhecimento.  

Local de trabalho 

INIAV, Estação Zootécnica Nacional (INIAV Santarém), Vale de Santarém. 

Duração do contrato 

O contrato tem duração de 36 meses com início a 2 de novembro de 2020. 



Valor do subsídio de manutenção mensal 

O valor bruto da remuneração corresponde a 3 209,67 €/mês, por 14 meses. O pagamento 

será feito através de transferência bancária. 

Métodos de seleção 

Métodos de seleção 

O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e, caso o júri entenda necessário, 

para esclarecimento de aspetos do curriculum, uma entrevista aos candidatos que satisfaçam 

os requisitos. Neste último caso, será feita uma ponderação de 70% para a avaliação curricular 

e 30% para a entrevista. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

O concurso encontra-se aberto no prazo entre 8 e 25 de setembro de 2020. As candidaturas 

devem ser apresentadas em papel para a morada indicada ou em formato digital para 

feedinov@iniav.pt. A candidatura deve ser dirigida ao Presidente da Direção do Laboratório 

Colaborativo FeedInov, Eng. José Romão Braz, IACA, Av. 5 de outubro, 21, 2º esquerdo, 1050-

047 Lisboa. 

Na candidatura devem ser enviados comprovativos dos graus académicos, CV, carta de 

apresentação e todo e qualquer documento que comprove formação adicional apresentada no 

CV. 

 

Regras gerais de proteção de dados 

Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de abril de 

2016, vulgarmente conhecimento como Regulamento da Proteção de Dados (RPD) e de forma a garantir o correto 

tratamento os dados o FeedInov informa que ao concorrer a esta posição está implícito a autorização por parte do 

concorrente, a recolha e tratamento dos dados fornecidos neste processo de recrutamento, assim como a 

publicação dos resultados do mesmo, de acordo com a legislação vigente. 
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