Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202104/0604
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Agricultura
Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Técnico de Informática
Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0
Remuneração: a detida pelo(a) trabalhador(a)
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Local de trabalho: INIAV – Polo de Inovação BRAGA
Caracterização do Posto de Trabalho:
Funções inerentes às cometidas à Implementação de uma rede nacional de
informação suportada na plataforma GRIN GLOBAL, congregando todas as
estruturas nacionais detentoras de coleções.
As funções consistem:
– Apoio à recolha, tratamento e disponibilização on-line, da informação de todas
as coleções conservadas no país e em particular no polo de inovação de Braga.
– Apoio de gestão da plataforma documental GRIN GLOBAL no Banco Português
de Germoplasma Vegetal.
– Colaboração com equipas internacionais no aperfeiçoamento e/ou
desenvolvimento de ferramentas informáticas associadas à plataforma GRINGlobal
O Grin-Global (GG) é um sistema da gestão de informação especifico para
bancos e coleções de germoplasma e, é constituído por uma conjunto de
ferramentas que permitem uma adequada, flexível e fácil gestão dos recursos
genéticos, quer a nível nacional como internacional, com vista à salvaguarda
permanente dos recursos genéticos e da informação que lhe está associada.
O GG é uma ferramenta que foi concebida para ser utilizada de uma forma muito
flexível: local/individualmente ou em rede tendo a vantagem de utilizar padrões
internacionalmente reconhecidos, o que facilita a atualização e a partilha de
Caracterização do Posto de Trabalho:
informação, especialmente a nível internacional.
Competências pessoais:
- Disponibilidade para aprender novas competências e conhecimentos, se tal for
necessário ao desempenho das suas funções;
- Capacidade e resiliência na concretização eficaz e eficiente das tarefas que lhe
são distribuídas;
- Autonomia e iniciativa na aplicação de métodos de organização e priorização da
sua atividade;
- Facilidade e precisão de comunicação oral e escrita;
- Relacionamento interpessoal assente em atitude assertiva e facilitadora do
relacionamento.
Competências profissionais/técnicas:
Conhecimento de bases de dados relacionais, sobretudo SQL.
Fatores diferenciadores:
- Experiência prévia na gestão/administração de bases de dados relacionais
- Experiência prévia em servidores web (IIS ou Apache)
- Experiência prévia no desenvolvimento de aplicações cross-platform com
recurso a visual studio / Xamarin;
- Conhecimento de línguas estrangeira na vertente oral e escrita, preferencial no
idioma inglês.
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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 c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: 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

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

1

Quinta do Marquês, n.º
159

Código Postal

Distrito

Concelho

2780159 OEIRAS

Lisboa

Oeiras

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt
Contacto: 214403500
Data Publicitação: 2021-04-23
Data Limite: 2021-05-07
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Local de trabalho: INIAV – Polo de Inovação BRAGA
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
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