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Abertura de Procedimento Concursal para a Celebração de um Contrato de Trabalho a 
Termo Certo 

 

 

Encontra-se aberto concurso para a celebração de um contrato de trabalho a termo certo, no 

âmbito do projeto de I&DT Tech4Timber – Eficiência e rastreabilidade aplicada à madeira 

maciça para construção, POCI-01-0247-FEDER-038357 financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI), nas seguintes condições: 

 

Nº de Lugares a Preencher: 1 

 

Área científica: Engenharia. 

 

Requisitos de admissão: Doutoramento ou Mestrado em Engenharia Civil, Engenharia de 

Materiais, Engenharia Florestal ou afins. 

 

Tipo de atividades a desenvolver: O Colaborador será responsável pelo desenvolvimento 

das seguintes atividades: 

• Participação em ações de transferência de tecnologia para empresas do sector e 

colaboração em ações de demonstração das tecnologias desenvolvidas no projecto.  

• Produção de relatórios e outra documentação técnica.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no SerQ – Centro de Inovação e 

Competências da Floresta (Sertã). 

 

Duração do Contrato: O contrato terá a duração de 6 meses. 

 
Condições de renovação: Eventualmente renovável. 
 

Condições financeiras do Contrato: O montante da remuneração é de 1870.88 € para 

Doutorados e 1100 € para Mestres, a estes valores acresce 4,77 € referentes ao subsídio de 

alimentação. 

 
Critérios de seleção: A seleção dos candidatos será feita através de Avaliação Curricular, 

onde serão considerados os seguintes critérios: 

 

i) Formação de base - 30% 

ii) Experiência e competências na área da escrita de relatórios e artigos científicos- 10% 

iii) Experiência e competências na área da promoção e disseminação do conhecimento – 25% 

iv) Conhecimentos e competências na área dos produtos da madeira - 35% 
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Composição do Júri: Presidente: Professor Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias; 1º Vogal 

efetivo: Doutora Sofia Knapic; 2º Vogal efetivo: Doutor Eng. José Saporiti Machado  

 
Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, 

através do envio da seguinte documentação:  

 

i) Carta de candidatura; 

ii) Curriculum Vitae do candidato, onde devem constar as classificações curriculares 

obtidas e a média do curso; 

iii) Certificado de habilitações; 

iv) Outros elementos que o candidato considere relevantes. 

 

Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico para 

serq@serq.pt.  

 

Data de Publicitação:05/03/2020. 

 
Prazo de candidaturas: As candidaturas poderão ser efetuadas entre 09/03/2020 e 

20/03/2020. 

 

Data e Forma de Divulgação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão divulgados 

até 10º dia útil a contar da data limite de submissão de candidaturas, através de notificação 

aos candidatos, via correio eletrónico. Mediante a divulgação dos resultados, os candidatos 

devem considerar-se, automaticamente, notificados para, caso pretendam, se pronunciarem 

em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis. No mesmo período, o(s) 

candidato(s) selecionado(s) terão que declarar, por escrito, a aceitação do Contrato de 

Trabalho. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta de declaração dentro do prazo 

referido equivale a renúncia do mesmo. Em caso de renúncia ou desistência de um candidato 

selecionado, será notificado o candidato imediatamente melhor classificado. 


