
 

 
 

 
 

EDITAL 

CONTRATAÇÃO DE TECNICO SUPERIOR – BIOLOGIA/COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

Encontra-se aberto concurso para contratação externa de um técnico superior integrado no 
projeto “Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera” inserido no projeto “Reservas da 
Biosfera: territórios sustentáveis, comunidades resilientes” 

1. Entidade adjudicante: A entidade adjudicante é Ordem dos Biólogos, com sede Rua 
Cidade de Rabat nº38 r/c, 1500-164 Lisboa.  

2. Habilitações: Mestrado ou licenciatura em Biologia (ou área científica afim) 

3. Período: seis meses, a iniciar a 10 de janeiro de 2022 

4. Tipo de vínculo: contrato a termo certo, por período de seis meses  

5. Salário bruto: 1000€/mês, acrescido de subsídio de refeição  

6. Âmbito: Visa dar apoio técnico ao Conselho Diretivo da Ordem dos Biólogos, em 
particular no desenvolvimento de projetos específicos: a estratégia de comunicação 
da Ordem e a preparação e acompanhamento das Olimpíadas Nacionais das Reservas 
da Biosfera.  

7. Funções previstas: Implementar a estratégia de comunicação a definir pelo Conselho 
Diretivo e em estreita articulação com este; acompanhar e implementar as ações e 
tarefas associadas às Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera sob a supervisão 
e coordenação da Equipa da Ordem dos Biólogos; desempenhar as tarefas 
necessárias ao desenvolvimento do projeto, representar a Ordem dos Biólogos 
sempre que tal seja solicitado e necessário, promover as Olimpíadas junto das Escolas 
e da Comunidade, preparar material comunicacional e de divulgação do evento. 

8. Requisitos de admissão: 

• Ser titular de mestrado e/ou licenciatura em Biologia ou áreas científicas afins; 
• Possuir cédula profissional; 
• Bom domínio da língua portuguesa e inglesa (escrita e oral). 

9. Requisitos preferenciais:  

• Será dada preferência a candidatos com experiência em comunicação de ciência;  

• Os candidatos deverão possuir muito bons conhecimentos de informática na 
ótica do utilizador (Word, Excel, PowerPoint, Canva ou software de design gráfico 
similar, etc…); 

• Conhecimentos básicos de contabilidade. 

 
Espera-se dos candidatos iniciativa, autonomia, muito boa capacidade de organização 
e de comunicação, bem como capacidade de trabalhar em equipa. 

 
 



 

 
 

 
10. Plano de trabalhos:  

A contratação terá por objeto principal a realização de trabalho de apoio ao 
desenvolvimento das tarefas previstas no projeto “Reservas da Biosfera: territórios 
sustentáveis, comunidades resilientes”, em particular: 
• Planeamento das Olimpíadas, incluindo apoio na elaboração dos testes e 

planeamento logístico das provas, incluindo o apoio à realização da etapa final das 
olimpíadas; 

• Acompanhamento das inscrições e esclarecimento de dúvidas; 
• Apoiar o processo de promoção das Olimpíadas, incluindo produção e distribuição 

de posters e preparação de conteúdos para o site dedicado ao evento; 
• Participar nas tarefas conjuntas do projeto, em representação da Ordem dos 

Biólogos; 
• Participar na elaboração de relatórios técnicos e financeiros; 
• Apoiar na organização e acompanhar as reuniões desenvolvidas no âmbito do 

Projeto; 
• Participar nas ações de divulgação do Projeto. 

 
Adicionalmente será ainda solicitado apoio no desenvolvimento e implementação da 
Estratégia de Comunicação da Ordem dos Biólogos, em estreita articulação com o 
Conselho Diretivo. 

 

11. Modo de apresentação da proposta 

• Carta de apresentação e motivação do candidato adaptada ao conteúdo do 
presente Edital; 

• Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado; 

• Cópia do certificado de habilitações; 

• E outros documentos comprovativos considerados relevantes.  

 

As propostas devem ser enviadas para o endereço de correio 
eletrónico daniela.casimiro@ordembiologos.pt até às 24h00m do dia 22 de dezembro 
de 2021. 

Qualquer pedido de esclarecimento, poderá ser efetuado através do correio eletrónico 
acima referido ou telefonicamente através do n.º 914133365. 

 

12. Seleção 

Os candidatos serão avaliados através do mérito curricular e de entrevista via zoom a 

decorrer entre 27 e 29 de dezembro.  

Os resultados finais serão comunicados via email. 

 

A Bastonária 
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