Encontra-se aberto concurso para a posição de Técnico (Referência REQUIMTE 2020-36), em
regime de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções de apoio em
Espectrometria de Massa, no Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e
Processos Limpos - UIDB/QUI/50006/2020, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de
fundos nacionais, na instituição REQUIMTE, nas seguintes condições:

Tipo de Contrato: Contrato a termo certo
Data de inicio: Dezembro de 2020
Duração: 9 (nove) meses
Área Cientifica: Química
Remuneração Mensal: Nível 14 da Tabela de Remuneração Única (TRU) 1.153,44 €

Critérios de admissão:
Mestrado em Química, Bioquímica, Engenharia Química ou áreas afins.

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido em instalações da Universidade do Porto.

Forma de apresentação das candidaturas:
As candidaturas devem ser formalizadas no endereço eletrónico https://www.requimte.com/
com os seguintes documentos em suporte digital, de preferência em formato de PDF:
i) Curriculum vitae;
ii) Carta de motivação;
iii) Certificado de habilitações;
iv) Outros documentos que considere relevantes.
O período de apresentação de candidaturas decorre entre 16/11/2020 e 27/11/2020.

Métodos de selecção:
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
- Experiência laboratorial comprovada no domínio da espectrometria de massa – EL (0-20
valores).

- Participação em Projectos de I & D - PP (0-20 valores).
- Publicações, na área científica do concurso, em revistas indexadas no SCI – PC (0-20 valores).

A Classificação final será obtida usando a fórmula:
CF = 0,70 x EL+ 0,15 x PP + 0,15x PC

Caso o júri entenda necessário, os 3 candidatos com a melhor classificação na avaliação
curricular serão selecionados para entrevista. Neste caso, a entrevista terá uma valoração de
30% e o CV de 70%.

Composição do Júri
Baltazar Manuel Romoão de Castro
Victor Armando Pereira de Freitas
Nuno Filipe da Cruz Batista Mateus

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
enviados a todos os candidatos por email.

