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EDITAL 

Abertura de concurso para celebração de contrato de trabalho a termo incerto 

Licenciados na área de gestão, marketing, comunicação organizacional, engenharia e ciências 

sociais ou áreas afins 

Referência: RH|INOVC +| JOBS|02/2022 

Nº de Lugares a Preencher: 1 

 

Enquadramento:  

O SerQ abre concurso para a contratação de um Licenciado na área de gestão, marketing, 

comunicação organizacional, engenharia e ciências sociais ou áreas afins, no âmbito dos 

seguintes projetos:  

• “InovC+: Ecossistema de Inovação Inteligente da Região Centro”, com o código de 

operação CENTRO-1-0246-FEDER-000044, financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Centro 2020; 

• “JOBS – Jump Over to Business Startup” com o código de operação CENTRO-04-3560-

FSE-072500, financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE) através do Programa 

Operacional Regional do Centro. 

Tipo de atividades a desenvolver: 

O colaborador terá como principais tarefas a implementação e o desenvolvimento das seguintes 

atividades:  

No âmbito do projeto INOV C+, 

1) Apoio a atividades de I&D relacionadas com a disseminação do projeto;  

2) Apoio na preparação de ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e 

tecnologias gerados no âmbito do projeto; 

3) Apoio à dinamização da comunicação do projeto com o exterior – na sua página da 

Internet e outras ações ou eventos;  

4) Gestão de bases de dados relevantes no contexto da estratégia de comunicação do 

InovC+;  

5) Apoio logístico à elaboração de propostas para participação em concursos de projetos 

de investigação e desenvolvimento.  

No âmbito do projeto JOBS,  

1) Implementação e acompanhamento de todas as ações do projeto (serviços de 

consultoria da Pós-Acelerador e realização de provas de conceito a contratar),  

2) Apoio à dinamização da comunicação do projeto com o exterior – na sua página da 

Internet e outras ações ou eventos;  

3) Participação nas reuniões de parceria. 
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Área científica genérica: Ciências Empresariais  

Área científica específica: gestão, marketing, comunicação organizacional, engenharia e 

ciências sociais ou áreas afins 

Requisitos de admissão: 

• Nível de qualificação: Titulares de Licenciatura na área de gestão, marketing, 

comunicação organizacional, engenharia e ciências sociais e áreas afins 

 

• Outros requisitos:  

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

• Fluência na língua inglesa, escrita e falada; 

• Titular da carta de condução de veículos da categoria B 

 

Local de trabalho: As atividades serão realizadas nas infraestruturas do SerQ – Centro de 

Inovação e Competências da Floresta (Sertã) e eventualmente tarefas externas, em locais a 

designar no âmbito das reuniões de parcerias dos respetivos projetos, 

Duração do Contrato: O contrato de trabalho será em regime de contrato resolutivo a termo 

incerto, tendo início previsto em outubro 2022, com uma duração previsível de 9 meses, não 

podendo exceder os limites previstos no Código do Trabalho, incluindo um período experimental 

inicial de 15 dia. 

Condições financeiras do Contrato: O montante da remuneração base é de € 1 000,00 (mil 

euros) 

Critérios de seleção:  

• Avaliação curricular (50%), em que serão ponderados os seguintes fatores:  

a. Relevância do curriculum académico (40%);  

b. Experiência anterior relevante na área das atividades a desenvolver (50%);  

c. Outros méritos relevantes (10%).  

• Entrevista (50%) em que serão ponderados os seguintes fatores: 

a. Análise e sentido crítico (20%); 

b. Comunicação e expressão verbal (20%); 

c. Motivação (10%); 

Caso nenhum dos candidatos apresente uma classificação final superior a 15, o júri poderá não 

atribuir o contrato 

Composição do Júri: 

• Presidente do Júri: Carlos Miranda, Presidente da Direção do SerQ  

• 1º Vogal: Sofia Knapic, Investigadora Sénior do SerQ  
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• 2.º Vogal: André Dias, Investigador do SerQ  

 

Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes 

documentos:  

• Carta de motivação;  

• Certificados comprovativos das habilitações académicas;  

• Curriculum Vitae detalhado;  

• Carta de condução; 

• Outros documentos considerados relevantes pelo candidato 

Os documentos devem ser apresentados em formato pdf. 

 

Prazo de candidaturas: As candidaturas poderão ser efetuadas entre os dias 15/09/2022 

e 25/09/2022.  

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

serq@serq.pt  devendo obrigatoriamente indicar a referência do procedimento. 

 

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.  

Política de não discriminação e igualdade de acesso: O SerQ promove ativamente uma 

política de não discriminação e igualdade de acesso, motivo pelo qual nenhum 

candidato pode ser beneficiado, prejudicado ou privado de quaisquer obrigações, 

nomeadamente idade, sexo, deficiência, orientação sexual, doença crónica, 

nacionalidade, origem étnica ou raça, religião ou crenças políticas. 
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