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Bolsa de Emprego - Oferta de Emprego

Oferta de Emprego
Empresa MORE - LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO -

ASSOCIAÇÃO.
Descrição da função Técnico de Inovação - Ciências da Comunicação, Comunicação de Ciência, ou áreas

afins

Publicação
Data de criação 11/05/2022

Data limite de
candidatura

01/06/2022

Data da última
atualização

11/05/2022

Perfil pretendido
Tipo de oferta Emprego
Escolaridade Mestrado

Função Comunicação

Descrição
Perfil pretendido Especialização profissional específica relevante para a área de contratação:

conhecimento específico em comunicação de ciência e inovação ao tecido empresarial e
instituições de I&D&I, desenvolvimento de estratégias de comunicação corporativa
interna e externa através de diferentes plataformas, organização de eventos, experiência
de participação em projetos de investigação e inovação (I&I), na elaboração de
candidaturas a fundos nacionais e internacionais, e de propostas de atividades de I&I
para empresas, em gestão de projetos, e em ações de transferência de tecnologia e
conhecimento (ex: patenteamento, comunicação de ciência).

Funções/Atividades a desempenhar: planeamento e execução da comunicação interna e
externa da organização, promoção e execução de ações de transferência de tecnologia
e conhecimento, nomeadamente, atividades de comunicação de ciência e inovação para
o tecido empresarial bem como a sociedade geral e a criação de redes e ações de
comunicação.

Número de vagas 1
País Portugal

Distrito Guarda
Condições oferecidas Remuneração bruta mensal: 2025,35€

Duração do contrato: Contrato de trabalho sem termo
Data prevista de início de contrato: Junho/Julho de 2022

Local de trabalho: MORE - Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação -
Associação, Polo do Vale do Côa e Centro Interior, Mêda, Portugal.

Contacto recrutamento@morecolab.pt / (+351) 300 081 998
Observações O MORE – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação – Associação vem

divulgar a seguinte oferta de trabalho ao abrigo do Projeto de Emprego altamente
qualificado nas empresas – Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME ou CoLAB).

Referência: “MORE/PVC/5.2”

A candidatura deve ser formalizada através do endereço eletrónico
recrutamento@morecolab.pt, com indicação no assunto da seguinte referência
“MORE/PVC/5.2”, e o envio obrigatório dos seguintes documentos: Carta de Motivação,
Currículo, Certificado de Habilitações Académicas (Obrigatório o reconhecimento em
Portugal dos graus académicos e diplomas de ensino superior, atribuídos por instituições
de ensino superior estrangeiras) e outros documentos que suportem a formação e
experiência dos/as candidatos/as, até ao dia 01 de junho de 2022.

Métodos de seleção: As candidaturas recebidas serão alvo de análise curricular. Os/as
candidato/as que revelem um perfil curricular coincidente com o pretendido serão
convocados/as para realização de uma entrevista.
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Cursos
Sem cursos preferenciais.
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