
 
 

 

EDITAL 

 

Concurso para Contratação de Mestre (Ref. BIOREF-20) 
 

A Associação BIOREF - Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias, com financiamento do Programa Operacional 

Centro 2020, domínio Temático da Competitividade e Emprego, através do Fundo Social Europeu (FSE), tem aberto 

um concurso público para a contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados para mestre, de acordo com 

os procedimentos abaixo enunciados. 

 

1. Requisitos de Admissão 

Os(as) candidatos(as) deverão ser titulares do grau de Mestre nas áreas de engenharia química, engenharia biológica, 

engenharia mecânica, engenharia ambiental, química, biologia, biotecnologia ou áreas afins. O domínio falado e 

escrito da língua inglesa é condição necessária para admissão. 

Os(as) candidatos(as) deverão ter conhecimentos na área de tecnologias químicas e biológicas para aplicação em 

biorrefinarias de bioprodutos de valor acrescentado. 

2. Funções/atividades a desempenhar 

• Execução de atividade de projetos de I&I; 

• Apoio às atividades técnico-científicas de equipa de trabalho; 

• Apoio à submissão de candidaturas e/ou no desenvolvimento de novos projetos/programas de I&I; 

3. Método de seleção 

As candidaturas recebidas serão ordenadas com base em avaliação do percurso científico e curricular. Os(as) 

candidatos(as) que possuam um perfil curricular adequado às funções/atividades a desempenhar poderão ser 

convocados para a realização de provas de seleção, de entre estas uma entrevista de avaliação curricular e 

motivacional.  

4. Submissão da candidatura 

A candidatura deve ter a referência BIOREF-20 e incluir o envio dos seguintes documentos: 

a. uma carta de motivação; 
b. curriculum vitae detalhado com cópia dos certificados de habilitações e cópia de outros documentos 

comprovativos relevantes; 
c. carta de recomendação (opcional); 

A candidatura deverá ser enviada para o seguinte endereço de e-mail: geral@bioref-colab.pt 

5. Prazo para a submissão das candidaturas 

O concurso decorre por 10 dias uteis após a publicação deste Edital. 

 

6. Júri de seleção 

Francisco Gírio, Nuno Coelho, Isabel Rocha, Joana Bernardo  

7. Notificação dos resultados 

O resultado da avaliação será enviado a todos(as) os(as) candidatos(as) através de correio eletrónico. A Associação 

BIOREF é livre de preencher o lugar ou não, podendo suspender ou dar por terminado o processo a todo o momento, 

bastando para tal informar todos os candidatos. 

8. Estatuto remuneratório 

A remuneração mensal bruta associada à prestação do trabalho corresponderá a um valor entre 1.510,43 € (TRU 21) 

e 2.025,35 € (TRU 31), sendo o valor ajustado ao perfil concreto do(a) candidato(a) a admitir. (TRU – Tabela de 
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Remuneração Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 15.º do 

Decreto-Lei nº 57/2016, de 29 de agosto, e no artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 11A/2017). 

9. Local de Trabalho 

O trabalho será desenvolvido em instalações de associados da Região Centro onde decorrerem atividades em curso 

da Associação BIOREF bem como nas instalações do próprio Pólo do Centro da Associação BIOREF. 

10. Legislação aplicável na celebração do contrato 

Contrato de trabalho a termo incerto nos termos do Código de Trabalho Lei Nº 7/2009 de 12 de fevereiro (e alterações 

subsequentes). 

11. Proteção de Dados 

De acordo com o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, os dados recolhidos serão tratados 

exclusivamente para efeitos do processamento da candidatura. 

12. Outras informações 

Consultar website: www.bioref-colab.pt 

http://www.bioref-colab.pt/

