
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202301/0564
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Agricultura e da Alimentação

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(a) trabalhador(a)
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Técnico Superior para o laboratório de Genética Molecular e também para 
execução de tarefas de apoio indispensáveis no domínio da genética quantitativa 
e genómica, com ao seguinte perfil: 

a) Técnico Superior na área de Biologia/Anatomia Patológica com experiência em 
trabalho laboratorial, preferencialmente, na receção de amostras e confirmação 
de dados, preparação de meios de culturas e soluções; capacidade de 
desenvolvimento de trabalho com autonomia técnica e forte apetência para o 
trabalho em equipa; 
b) Habilitações: Licenciatura em Biologia, Anatomia Patológica, Química, 
Bioquímica e áreas afins 
c) Atividade a desenvolver: Receção, preparação e processamento de amostras; 
Apoio à análise de resultados laboratoriais e execução de relatórios técnico-
científicos; Colaboração na realização de projetos de 
investigação/desenvolvimento e trabalhos científicos; Apoio administrativo. 
d) Conhecimentos na utilização de tecnologias de informação nomeadamente no 
que respeita a ferramentas Office e plataformas eletrónicas; 
e) Capacidade de organização e de cumprimento de prazos; 
f) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço; 
g) Capacidade de trabalho e cooperação em equipa e de relacionamento 
interpessoal. 
h) Domínio da língua inglesa falada e escrita 

Proporciona-se: 
- A possibilidade de trabalhar numa instituição de referência a nível nacional e 
internacional, que privilegia a realização e o desenvolvimento profissional dos 
seus colaboradores; 
- Integração em equipa multidisciplinar muito dinâmica e afável; 
- Condições remunerativas de acordo com a categoria 

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.

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;
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Biologia/Anatomia Patológica 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Ciências Biociências Biologia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Polo de Santarém 1 Quinta da Fonte Boa, 
Vale de Santarém

FONTE BOA 2005048 VALE DE 
SANTARÉM

Santarém              
                 

Santarém              
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt
Contacto: 214403500

Data Publicitação: 2023-01-24
Data Limite: 2023-02-07

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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