Anúncio
Contratação de Licenciado para atividades de literacia científica infantil
(CBL_LiteraciaCientifica_BIO1/2021)
O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo – CEBAL abre concurso para
recrutamento de um(a) Licenciado(a), como Monitor(a) de Ciência, no âmbito das atividades em
curso na área de literacia científica infantojuvenil.
1. Área Técnico-Científica
Ciências Naturais, Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Ciências da Educação.
2. Requisitos de Admissão
• Licenciado nas áreas de Ciências Naturais, Exatas, Biológicas ou Ciências da Educação;
• Classificação média igual ou superior a 13 valores, de acordo com a classificação portuguesa;
• Experiência em comunicar e interagir com crianças do pré-escolar, bem como crianças e
jovens de outros ciclos de estudo;
• Domínio da Língua portuguesa, escrita e falada.
• Residência ou disponibilidade para residir na zona do Alentejo;
• Carta de Condução e veículo próprio;
• Disponibilidade imediata.
3. Competências e Fatores Preferenciais:
• Experiência no desenvolvimento de atividades científicas práticas para públicos
infantojuvenis nas áreas das ciências exatas e biológicas para crianças no pré-escolar ou para
outras crianças e jovens de ciclos de estudos mais avançados;
• Boa capacidade de comunicação, análise e organização;
• Proatividade, dinamismo e espírito de equipa.
4. Funções a desempenhar
• Pesquisa, seleção e/ou desenvolvimento de atividades lúdico-científicas para público
infantojuvenil, nomeadamente no pré-escolar e 1º ciclo, nas áreas das ciências exatas e
biológicas, bem como auxiliar na aquisição e produção dos materiais e recursos educativos
necessários;
• Trabalhar em estreita colaboração com equipas de escolas ou de outras entidades do
território, como Câmaras Municipais, para a gestão e execução das atividades;
• Realizar as atividades lúdico-científicas em estabelecimentos escolares, ou outros locais
definidos para o efeito;
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• Participação em atividades de comunicação de Ciência do CEBAL em feiras e outros eventos
da região;
• Recolha e análise de dados relacionados com as intervenções;
• Pesquisa bibliográfica sistemática;
• Elaboração de material para apresentação e discussão de resultados;
• Elaboração de relatórios de execução das atividades desenvolvidas.
5. Modalidade de contratação e condições salariais
A contratação realizar-se-á através de Contrato de Trabalho a termo incerto, em regime de direito
privado, a celebrar nos termos do Código do Trabalho, alínea h) do nº2 do art.º 140, e de acordo
com a nova legislação, em vigor a 1 de outubro de 2019. O vencimento base mensal é de
840,11€, tendo o recurso humano direito ao subsídio de alimentação, por cada dia de trabalho
efetivo, e aos subsídios de férias e Natal, de acordo com a legislação em vigor.
6. Local de trabalho
O trabalho será desenvolvido na zona do Baixo Alentejo, nomeadamente em Beja e em Ferreira
do Alentejo, sob a orientação técnico-científica da Doutora Rita Martins e da Doutora Fátima
Duarte, Investigadoras do CEBAL. Poderá haver a necessidade de desenvolvimento de trabalho
em casa e o uso de videoconferência.
7. Duração do contrato
O presente contrato de trabalho tem início previsto em novembro de 2021, em regime de
dedicação exclusiva, estando em vigor até ao término das atividades em curso na área de
literacia científica infantojuvenil, sendo que não excederá os 20 meses.
8. Critérios de seleção
Os critérios de seleção serão os seguintes, com a respetiva valorização:

→ Avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo com o especificado
nos requisitos de admissão (50%);
→ Adequação da experiência profissional às funções a desempenhar (50%);
O júri poderá considerar necessário a realização de uma entrevista individual aos candidatos
com melhor classificação. Neste âmbito, os critérios de seleção e a respetiva valorização serão
os seguintes:

→ Avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo com o especificado
nos requisitos de admissão (30%)
→ Adequação da experiência profissional às funções a desempenhar (30%)
→ Entrevista individual (40%)
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9. Composição do Júri de Seleção
O júri responsável pela seleção será constituído por Doutora Rita Martins enquanto presidente
do Júri, e Doutora Fátima Duarte e Doutora Eliana Jerónimo enquanto vogais. Serão suplentes
do presente Júri a Doutora Maria Conceição Fernandes e a Doutora Liliana Marum.
10. Candidaturas
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes
documentos:
• Carta de motivação;
• Curriculum vitae detalhado;
• Cópia (s) do(s) certificado(s) de habilitações (Caso os graus académicos tenham sido
conferidos por instituição de ensino superior estrangeira, tem de respeitar o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, ou seja, disponibilizar o documento de
reconhecimento/equivalência de classificações, grau ou diploma para o ensino superior
português);
• Outros documentos (até ao máximo de 3) que evidenciem experiências relevantes para as
funções a desempenhar;
As candidaturas devem ser remetidas à Doutora Rita Martins através de correio eletrónico, para
rita.martins@cebal.pt,
com
o
número
de
referência
da
candidatura
CBL_LiteraciaCientifica_BIO1/2021 no assunto.
11. Prazos de candidatura
O concurso encontra-se aberto no período de 26 de outubro de 2021 a 5 de novembro de
2021.
12. Divulgação de resultados
Os resultados finais da avaliação serão enviados aos candidatos por e-mail.
13. Proteção de Dados
De acordo com o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, na redação atual, os dados recolhidos serão tratados
exclusivamente para efeitos do processamento da candidatura e a entidade responsável pelo
tratamento dos dados é o CEBAL. Para o esclarecimento de alguma dúvida deverá entrar em
contracto através do correio eletrónico dpd@cebal.pt.
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