
A Viveiros Rio Mira, Lda. está a contratar um Biológo ou Engenheiro Biológico para o seu Centro de Produção de Ostras. A 

empresa foi criada em 2017 e encontra-se atualmente em fase de execução do projeto, visa a produção sustentável localmente, 

valorizando a reabilitação da ostra autóctone Crassostrea Angulata, no Rio Mira, Concelho de Odemira, em unidades de 

produção ao ar livre. 

Área Cientifica:  

Biologia Marinha; Engenharia genética 

 

Tipo de Contrato: 

Contrato de Trabalho a Termo Certo 

Full-time 

 

Data de Início do Contrato: 

Julho 2019 

 

Duração: 

12 meses podendo ser renovado por igual período. 

 

Remuneração/mês: 

A remuneração será atribuída de acordo com as habilitações e a função a desempenhar 

 

Descrição das funções: 

- Responsável de centro de produção de ostras 

 

Condições de Admissão: 

O candidato deverá possuir um grau académico de nível superior compatível com a função a que se está a candidatar 

Deverá ser capaz de solucionar problemas e revelar-se pró-activo 

Ser bilingue (Português/Francês) 

Ter Carta de Condução 

A falta de experiência profissional por si só não é um factor eliminatório 

 

Competências pretendidas: 

As seguintes competências serão valorizadas: 

- Estar apto para liderar a médio prazo uma equipa 

- Possuir competências de comunicação em geral 

- Ser autónomo, responsável, rigoroso, assertivo e dinâmico. 

- Revelar interesse pela ciência e pela pesquisa 

 
Local de Trabalho: 
O trabalho será desenvolvido entre a localidade da Algoceira, no Concelho de Odemira e a localidade de Troviscais também no 
Concelho de Odemira. 
 
Candidatura: 
O envio da candidatura deverá ocorrer entre 01/06/2019 e 30/06/2019  
 
A candidatura deve ser submetida por email para viveirosriomira@gmail.com, indicando a seguinte referência (cand.emp.bio) no 
assunto, e juntar para o efeito: 

a) Curriculum Vitae detalhado, com contacto pessoal, grau académico obtido e outras habilitações e experiências 
profissionais, no caso de existirem. 

b) Carta de Motivação, a carta deverá ser redigida em português, com uma exposição das suas motivações, qual a sua 
expectativa em relação á função invocando as suas razões para ser elegível para o cargo proposto. 

 
Critérios de selecção: 
Numa primeira fase, os candidatos serão avaliados em função: 
- Relevância do grau académico obtido (40%) 
- Carta de motivação (30%) 
- Experiência Profissional (20%) 
- Trabalhos desenvolvidos, formação profissional, publicações e apresentações (10%) 
Se necessário numa segunda fase, serão seleccionados alguns candidatos para uma entrevista. A entrevista terá como objectivo 
avaliar pessoalmente o candidato, perceber qual o seu grau de motivação e conhecimentos sobre centros de produção de ostras. 
E poderá incluir alguma discussão técnica sobre o assunto. 

mailto:viveirosriomira@gmail.com


 
Anúncio dos Resultados:  
Os candidatos serão directamente informados por email sobre o resultado da sua candidatura. 
 

 


