Referência VINWIN/6 – Project Officer: Comunicação e Ciência do Consumidor

Descrição da função/actividades a desempenhar

Em coordenação com o Director Científico, é da responsabilidade do Project Officer:

•
•

•
•

Participar na execução dos planos anuais dos dois eixos do CoLab;
Preparação e manutenção de um inventário de iniciativas e melhores práticas na área
de comunicação de ciência. Numa primeira fase, com especial enfâse na área da ciência
do consumidor ligado ao vinho;
Levantamento de oportunidades de financiamento de projectos a nível nacional e
internacional;
Participação na elaboração e submissão de candidaturas a financiamento, apoio na fase
de negociação e formalização de contratos, gestão de projectos, promoção e execução
de acções de transferência de tecnologia e conhecimento.

Qualificações e experiência exigidas
•
•
•

•

Mestrado Ciências da Comunicação, Psicologia ou áreas afins;
Experiência em projectos e iniciativas na área de comunicação e conteúdos científicos
para várias tipologias de destinatários;
Experiência de participação na elaboração de candidaturas a fundos nacionais/
internacionais e na gestão de projectos, incluindo a elaboração e apresentação de
relatórios técnicos;
Dá-se preferência a quem possua experiência e formação em uso profissional dos meios
de comunicação digital.

Competências pessoais
•
•
•
•
•

Competências organizacionais e método de trabalho;
Facilidade de relacionamento interpessoal:
Excelentes capacidades de comunicação para diferentes interlocutores;
Disponibilidade e flexibilidade dos horários de trabalho;
Espírito de iniciativa para a captação de projectos que assegurem a viabilidade
financeira do CoLAB.

Condições: A remuneração para o Project Officer VINWIN/6 será negociável de acordo com o
Curriculum Vitae e experiência comprovada.
Método de selecção: As candidaturas serão alvo de avaliação curricular. Os candidatos que
revelem um perfil curricular coincidente com o pretendido serão convocados para a realização
de entrevista.
Local Trabalho: ADVID, Régia Douro Park – Vila Real
Duração do contrato: 34,5 meses, possivelmente renovável até 72 meses.
Data de início de contrato: 1 de Setembro de 2019

