
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201910/0144

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: a detida pelo trabalhador(a)

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As seguintes competências são essenciais para o técnico superior que queira vir 
a integrar a equipa de trabalho de Laboratório de Nematologia do INIAV, 
assentando todas elas desde o início da vontade e interesse do candidato em 
desenvolver intenso trabalho laboratorial de rotina na área do diagnóstico em 
Nematologia:
Assim, espera-se de um Técnico Superior do laboratório de Nematologia do 
INIAV que:
1. Se torne expert na taxonomia tradicional dos principais géneros/espécies de 
nemátodes fitoparasitas;
2. Tenha empenho em aumentar o seu nível de conhecimento com recurso a 
bibliografia da especialidade;
3. Seja dotado de forte perseverança para trabalho de rotina e para o 
processamento diário de um volume considerável de amostras;
4. Se mostre disponível para a realização de outras tarefas decorrentes do 
funcionamento de um laboratório com diferentes solicitações na prestação de 
serviços e de investigação;
5. Possua espírito de equipa e empenho em proporcionar um bom ambiente de 
trabalho.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Investigação 
Agrária e 
Veterinária, I.P.

1 Quinta do Marquês, n.º 
159 

2780159 OEIRAS Lisboa                  
               

Oeiras                  
               

1



Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt

Contacto: 214403500

Data Publicitação: 2019-10-03

Data Limite: 2019-10-17

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A apresentação da candidatura deve ser efetuada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, IP, acompanhada de Curriculum Vitae datado e assinado.
Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para entrevista profissional.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


