
 

 

 

Referência VINWIN/1D – Senior Project Officer: Ciência e Tecnologia ligadas à produção da 

vinha e / ou vinho. 

CoLAB VINES&WINES – Oferta de trabalho no âmbito do Programa Investimento RE-C05-i02 – 

Missão Interface Nº 01/C05-i02/2022. 

Qualificações e experiência exigidas  

• Doutoramento em áreas científicas no âmbito da Ciência e Tecnologia ligadas a 

produção de vinha e / ou vinho. 

• Experiência profissional comprovada na gestão de projetos em áreas relevantes para o 

sector da vinha e do vinho; 

• Experiência profissional comprovada em ações de transferência de conhecimento e 

tecnologia;  

• Experiência em mecanismos de financiamento público da investigação e inovação a 

nível regional, nacional ou europeu; 

• Domínio escrito e oral das línguas portuguesa e inglesa.  

Competências pessoais 

• Capacidades de liderança, gestão e desenvolvimento de equipas; 
• Capacidade organizativa e analítica para implementar e gerir projetos; 
• Espírito de iniciativa para a captação de projetos que assegurem a viabilidade do 

CoLAB V&W; 
• Excelentes capacidades de comunicação e relação interpessoal; 
• Disponibilidade e flexibilidade de horário com possibilidade de deslocações regulares 

em território nacional e estrangeiro; 
• Capacidade de relacionamento com outras instituições de carácter público, científico e 

privado, nacionais e internacionais. 

Condições: A remuneração para o Senior Project Officer do Pólo CoLAB V&W do Dão será 
negociável de acordo com o Curriculum Vitae e experiência comprovada. 

Método de seleção: 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: Pólo CoLAB VINES&WINES do Dão – Nelas 

Data limite e formalização de candidaturas: 8 Novembro de 2022. 

Prazo e documentação para candidatura: O processo de candidatura deve ser composto por: 

(i) Carta de motivação (máximo 2 páginas / 1MB);  

(ii) Curriculum vitae (máximo 4 páginas / 10MB);  

(iii) Certificado de habilitações académicas e outros documentos que comprovem a formação e 

experiência do candidato (máximo 10MB);  

(iv) 2 cartas de referência de profissionais seniores. 

Candidate-se aqui. 

https://forms.gle/1zLsjg19EkwDkuss8

