
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202303/0745
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Economia e do Mar

Orgão / Serviço: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida na carreira de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Pretende-se preencher 1 lugar de Técnico Superior para a Divisão de Geologia e 
Georrecursos Marinhos do Departamento do Mar e Recursos Marinhos, para o 
desempenho das seguintes funções:  
- Prestar apoio na divulgação e promoção do projeto EDUCOAST, com a criação 
regular de elementos de comunicação de ciência, como folhetos, fact sheets e 
vídeos;
- Manter e renovar a oferta pedagógica do projeto para os alunos das Escolas do 
Ensino Básico e Secundário;
- Prestar apoio na divulgação das várias atividades do projeto EDUCOAST e dar 
apoio quando da realização das mesmas;
- Manter as redes sociais associadas ao projeto EDUCOAST atualizadas com as 
ações do projeto;

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Geociências, Comunicação Social/Comunicação de Ciência ou 

afins

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Ciências Ciências Geofísicas Ciências Geofísicas

Ciências Ciências Geofísicas Geologia

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências da Comunicação e Informação Ciências da Comunicação

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências da Comunicação e Informação Comunicação Social

Locais de Trabalho
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Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto 
Português do Mar 
e da Atmosfera, 
I.P.

1 Rua C do Aeroporto de 
Lisboa 

Lisboa 1749077 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Competências preferencialmente valorizadas: 
- Deter experiência em redes sociais, media e comunicação com o público em 
geral;
- Gostar de comunicar ciência/Ter capacidade de comunicação verbal;
- Gostar de trabalhar em equipa; 
- Ser responsável e ter compromisso com o serviço; 
- Facilidade de adaptação a novas tarefas; 
- Ser detentor de carta de condução.

Envio de Candidaturas para: candidaturas.mobilidades@ipma.pt
Contacto: 218447000

Data Publicitação: 2023-03-21
Data Limite: 2023-04-19

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: n/a
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Descrição da Habilitação Literária: Geologia, Geologia Marinha, Geofísica, Oceanografia Geológica ou Comunicação Social, Ciências 
da Comunicação ou Comunicação em Ciência.

Apenas serão consideradas as candidaturas no âmbito da mobilidade na categoria, devendo os candidatos estarem integrados na 
carreira de técnico superior.  

Formalização da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas mediante email dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, I.P., Professor 
Doutor Jorge Miguel Alberto de Miranda, com expressa referência ao procedimento por mobilidade interna de 1 (um) posto de 
trabalho de Técnico Superior para a DivGM -  projeto EDUCOAST e enviadas por correio eletrónico para o endereço 
candidaturas.mobilidade@ipma.pt, devendo o envio ocorrer até ao termo do prazo fixado.

A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração atualizada emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, carreira/categoria de que o candidato é titular, a descrição das funções exercidas, a posição e nível 
remuneratório e o correspondente valor pecuniário.

Local de Trabalho:  Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira (em frente ao Forte do Rato) (ver site: 
https://eemt.ipma.pt/)
Morada: Rua vale Caranguejo, s/n 8800-737 Tavira 
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