Anúncio para recrutamento e seleção de Estagiário na área de Biologia e afins
Medida Estágio Profissional
Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril
Encontra-se aberto processo de candidaturas para contrato integrado na Medida Estágio Profissional do
IEFP, para reforçar a equipa de trabalho do FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana
do Porto. O presente processo de recrutamento e seleção tem como objetivo identificar o candidato a uma
Bolsa já aprovada pelo IEFP.

Área Científica: Especialista da Proteção do Ambiente

Requisitos e perfil de admissão
1. Habilitações académicas superiores na área do Ambiente, nomeadamente em conservação da Natureza;
2. Desempregados inscritos nos Centros de Emprego ou Centros de Emprego e Formação Profissional que
preencham uma das seguintes condições, anunciadas no portal do IEFP;
3. Não ter tido uma relação de trabalho, de prestação de serviços ou de estágio de qualquer natureza (excetos
estágios curriculares ou obrigatórios para acesso a profissão) com a Universidade Católica Portuguesa nos
últimos 12 meses.

Para além dos requisitos acima referidos, o candidato deverá deter o seguinte perfil:
 Competências na área da gestão de redes socias e multimédia;
 Competências de criatividade, dinamismo, planeamento, organização e análise;
 Bom relacionamento interpessoal, maturidade, pro-atividade e dinamismo;
 Capacidade de trabalho em equipa;
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, Web 2.0 e redes sociais;
 Elevado grau de rigor e sentido de responsabilidade;
 Excelente em escrita Português, Bom nível de inglês, francês e/ou espanhol escrito e oral;
 Disponibilidade imediata;
 Flexibilidade de horário (preferencial).

Será dada preferência a candidatos com experiência profissional relevante na área de intervenção do
presente projeto, bem como àqueles que evidenciarem já ter participado no FUTURO – projeto das 100.000
árvores na Área Metropolitana do Porto.

Plano de trabalhos
 Redação de conteúdos e acompanhamento diário das redes sociais dos projetos.
 Elaborar conteúdos e implementar atividades de educação ambiental em contexto de floresta nativa para
o público infantil, juvenil e adulto.
 Participar em ações de restauro ecológico e monitorização.
 Participar em atividades de produção de plantas nativas no viveiro florestal associado ao projeto.
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 Gestão de bases de dados e de tratamento de dados.
 Outras tarefas no âmbito do desenvolvimento dos projetos.

Legislação e regulamentação aplicável






Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2017, de 27 de
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 70/2019, de 27 de fevereiro
Despacho n.º 3803/2018, de 16 de abril que altera o Despacho n.º 4462/2017, de 24 de maio
Despacho n.º 3184/2019, de 22 de março
4ª revisão do regulamento (26-02-2020)
Para mais informações consultar Portal do IEFP

Local de trabalho
O trabalho será maioritariamente desenvolvido na Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do
Porto, sob a orientação científica do Engª Conceição Maria Almeida. Parte dos trabalhos será desenvolvido
nas várias áreas de intervenção do projeto (nos municípios da Área Metropolitana do Porto).
Duração do contrato de Estágio-Emprego: O contrato terá à duração de 9 meses.
Valor da remuneração mensal: 767,92€ ao qual se acresce subsídio de alimentação com valor diário de 4.77€
Métodos de seleção




Aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos no anúncio;
Análise e avaliação curricular;
Entrevistas de seleção aos candidatos melhor posicionados, conforme necessário.

Prazo e forma de apresentação das candidaturas
Deverá submeter os seguintes documentos para drh.recrutamento@porto.ucp.pt:





Curriculum Vitae;
Carta de motivação;
Certificado de habilitações;
Comprovativo de inscrição no IEFP

A candidatura deverá ser submetida até ao dia 15 de setembro de 2020.
Só serão avaliadas as candidaturas que sejam apresentadas nos termos aqui definidos.
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Contactos para esclarecimentos
Direção de Recursos Humanos
Ana Filipa neves (afneves@porto.ucp.pt)
Tel.: +351 226196239
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