
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202202/0181

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(a) trabalhador(a)

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções da carreira e categoria de técnico superior, necessárias ao 
cumprimento das competências do Gabinete de Apoio a Projetos, unidade 
orgânica flexível do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., 
criada pela Deliberação n.º 963/2013, publicada no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 79, de 23 de abril, designadamente:
a) Apoio técnico e logístico aos investigadores na preparação de candidaturas e 
na execução de projetos e protocolos em estreita articulação com os 
Departamentos de Recursos Financeiros e Patrimoniais e de Recursos Humanos 
do Instituto;
b) Difusão pelos investigadores de informação técnico – científica pertinente à 
formalização dos instrumentos de sustentação das suas atividades;
c) Elaboração de documentação de apoio aos decisores institucionais em matéria 
de programas de políticas públicas de I&DT focalizadas nos domínios de ação do 
Instituto, em especial sobre os respetivos normativos e procedimentos de 
execução disponibilizados pelas diferentes Autoridades de Gestão dos programas 
em vigor;
d) Sustentação da logística do ciclo de vida de projetos de I&DT: preparação e 
formalização de candidaturas, monitorização e acompanhamento técnico e 
financeiro dos projetos em curso;
e) Apoio na interlocução, ao nível da submissão de candidaturas e da tramitação 
dos procedimentos (pagamentos e ou reembolsos), com as várias plataformas 
Web que suportam a gestão dos financiamentos captados pelos projetos 
aprovados;
f) Apoio ao recrutamento de bolseiros no âmbito de projetos e protocolos de 
I&DT;
g) Atualização, em tempo real, da base de dados do sistema de informação 
relativo à carteira de projetos do Instituto.

Perfil: motivação, dinamismo e elevado sentido de responsabilidade; metódico e 
organizado no desempenho das atividades; capacidade de colaboração e forte 
espírito de equipa; bom domínio da língua inglesa (escrita e falada). 

Habilitação Literária: Licenciatura em Economia, Gestão, Contabilidade, Gestão 
de Projetos e áreas afins, Ciências Agrárias e Veterinárias (ou qualquer outra 
desde que demonstre experiência profissional comprovada de mais de 5 anos 
em gestão de ciência e tecnologia).

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: Economia, Gestão, Contabilidade, Gestão de Projetos e áreas afins, Ciências 
Agrárias e Veterinárias 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Gestão

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Contabilidade

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Ciência Agrária/ Agrícola e Agricultura Engenharia das Ciências Agrárias

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Ciência Veterinária /Zootécnia Medicina Veterinária

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

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

2 Quinta do Marquês, n.º 
159 

2780159 OEIRAS Lisboa                  
               

Oeiras                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt

Contacto: 214403500

Data Publicitação: 2022-02-07

Data Limite: 2022-02-21

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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candidatura mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., com a 
menção expressa dos seguintes elementos: nome completo, número e data de validade do documento de identificação, número de 
identificação fiscal, morada de residência e código postal, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, modalidade de 
vínculo de emprego público detido, carreira, categoria, posição remuneratória, nível remuneratório, correspondente montante 
pecuniário, identificação do lugar a que se candidata e código da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público.
Documentos que acompanham o requerimento de candidatura:
a) Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado (de preferência modelo europass), do qual constem, 
designadamente, as habilitações literárias (da mais recente para a mais antiga), as funções que exerce ou exerceu (da mais 
recente para a mais antiga), com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes desenvolvidas, e a 
formação profissional detida (da mais recente para a mais antiga), com identificação das entidades promotoras, duração e datas de 
realização das ações de formação;
b) Fotocópia simples dos certificados de habilitações literárias;
c) Fotocópia simples dos comprovativos de formação profissional.
A seleção do/a candidato/a será efetuada com base na análise do currículo profissional, complementada por uma entrevista 
profissional de seleção.
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