
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202007/0238

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

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:

Local de trabalho: Polo de ALCOBAÇA
 Área Cientifica
 Tecnologia de produção em horticultura, fruticultura e outras culturas. 
Área de Atividade
Apoio à Investigação, Experimentação e Divulgação na área da Fruticultura 
(Pomóideas, Prunoideas, Frutos Secos e outras espécies de interesse Nacional). 
Perfil 
Conhecimento no domínio da fruticultura.
Experiência na elaboração de projectos e na liderança e dinamização das equipas 
dos mesmos. Experiência no delineamento, instalação e acompanhamento de 
ensaios de campo e em laboratório. 
Experiência na execução de tarefas relacionadas com IE&D nomeadamente 
registo dos diferentes parâmetros em observações de campo. 
Experiência na execução de tarefas relacionadas com a rega, fertilização e a 
evolução de pragas e doenças. 
Experiência na execução de tarefas relacionadas com a qualidade dos frutos à 
colheita. Experiência na elaboração de pareceres técnicos no sentido da 
resolução de problemas técnicos que envolvam actividades ligadas à IE&D na 
área da fruticultura. 
Domínio técnico na área da estatística e das ferramentas informáticas, relativos 
ao âmbito da actuação. 
Domínio razoável de língua estrangeira falado e escrito (inglês e francês). 
Capacidade de comunicação e interacção com os diferentes interlocutores. 
Rigor científico, organização e boa capacidade de trabalho. 
Comportamento assertivo. 
Capacidade de adaptação, de realização e orientação para resultados e para a 
melhoria continua. 
Capacidade de análise e de resolução de problemas.
 Capacidade para prestar a informação de suporte à decisão. 
Sentido de responsabilidade e capacidade de motivação e abertura a mudanças.

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: Licenciatura
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Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura ou Mestrado na área das Ciências Agrárias

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Ciência Agrária/ Agrícola e Agricultura Outros

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                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt

Contacto: 214403500

Data Publicitação: 2020-07-10

Data Limite: 2020-07-24

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Posto de Trabalho - Polo ALCOBAÇA 

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
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