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Anúncio 

Contratação de Mestre para atividades de literacia científica infantil  

(CBL001/2020_ POISE-03-4639-FSE-000777) 

 

O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo – CEBAL abre concurso para 

recrutamento de um Mestre, como Monitor de Ciência, para exercer atividades de literacia 

científica infantil no âmbito do projeto “És(cola)Ciência – Estratégia Educativa Complementar 

baseada no Pensamento Científico, uma aposta na promoção do sucesso escolar” (REF: POISE-

03-4639-FSE-000777), financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO 

ISE), “Programa de Parcerias para o Impacto – Portugal Inovação Social”, no Domínio 

Empreendedorismo Social, através do Fundo Social Europeu (FSE), e pelo Investidor Social EMAS 

de Beja, EM – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja. 

1. Área Técnico-Científica 

Biologia, Química, Bioquímica, Ciências Biológicas ou áreas afins. 

2. Requisitos de Admissão  

• Grau de Mestre nas áreas de Biologia, Bioquímica, Ciências Biológicas, Comunicação de 

Ciência ou áreas afins, com classificação média igual ou superior a 14 valores em caso 

de licenciatura e mestrado, ou classificação igual ou superior a 14 valores no caso de 

mestrado integrado; 

• Experiência comprovada no desenvolvimento de atividades científicas práticas para 

públicos infantojuvenis; 

• Domínio da Língua portuguesa, escrita e falada. 

3. Competências e Fatores Preferenciais: 

• Experiência na preparação e desenvolvimento de atividades de educação científica para 

o 2º ciclo de estudo; 

• Conhecimento dos conteúdos programáticos escolares, preferencialmente da disciplina 

de Ciência Naturais (5º e 6º ano); 

• Boa capacidade de comunicação e organização, com sentido crítico e analítico; 

• Proatividade, autonomia, dinamismo, e espírito de equipa; 

4. Funções a desempenhar  

• Pesquisa, seleção e desenvolvimento de atividades lúdico-científicas para crianças a 

frequentar os 5º e 6º ano, baseadas nos conteúdos programáticos da disciplina de Ciências 

Naturais, bem como auxiliar na aquisição e produção dos materiais necessários; 
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• Trabalhar em estreita colaboração com a equipa da Escola para a preparação e execução das 

atividades, bem como com os parceiros do projeto; 

• Realizar na escola, e em outros locais relacionados, as atividades lúdico-científicas 

previamente desenvolvidas; 

• Recolha e análise de dados relacionados com as intervenções; 

• Pesquisa bibliográfica sistemática; 

• Elaboração de material para apresentação e discussão de resultados; 

• Elaboração de relatórios de execução das atividades desenvolvidas. 

5. Modalidade de contratação e condições salariais 

A contratação realizar-se-á através de Contrato de Trabalho a Termo Incerto, em regime de 

direito privado, a celebrar nos termos do Código do Trabalho, alínea h) do nº2 do art.º 140, e de 

acordo com a nova legislação, em vigor a 1 de outubro de 2019. O vencimento base mensal é de 

995,51 €, tendo o recurso humano direito ao subsídio de alimentação, por cada dia de trabalho 

efetivo, e aos subsídios de férias e Natal, de acordo com a legislação em vigor. 

6. Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido nas instalações do CEBAL, em Beja e na Escola Básica 2,3 Mário 

Beirão em Beja, sob a orientação técnico-científica da Doutora Rita Martins. Poderá haver a 

necessidade de desenvolvimento de trabalho em casa e o uso de videoconferência para reporte 

e desenvolvimento de atividades. 

7. Duração do contrato  

O presente contrato de trabalho tem início previsto em 6 de setembro de 2021 em regime de 

dedicação exclusiva com duração de 13 meses, eventualmente renovável, até ao período 

máximo de 16 meses. 

8. Critérios de seleção  

Os critérios de seleção serão os seguintes, com a respetiva valorização:  

→ Avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo com o especificado 
nos requisitos de admissão (50%);  

→ Adequação da experiência profissional às funções a desempenhar (50%); 

O júri poderá considerar necessário a realização de uma entrevista individual aos candidatos 
com melhor classificação. Neste âmbito, os critérios de seleção e a respetiva valorização serão 
os seguintes:  

→ Avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo com o especificado 
nos requisitos de admissão (30%) 

→ Adequação da experiência profissional às funções a desempenhar (30%) 

→ Entrevista individual (40%) 

 

 

 



 

Rua Pedro Soares, s.n. – Campus IPBeja / ESAB    |    Apartado 6158    |    7801-908 BEJA    |    PORTUGAL 

t. +351 284314399    |    f. +351 284389048    |     secretariado@cebal.pt    |     www.cebal.pt 

 

 

9. Composição do Júri de Seleção  

O júri responsável pela seleção será constituído por: 

Presidente – Doutora Rita Martins, Investigadora do CEBAL; 

Vogais – Doutora Olinda Guerreiro, Investigadora do CEBAL e Engenheiro Rui Marreiros 

Administrador da EMAS de Beja, EM; 

Suplente – Doutora Conceição Fernandes, Investigadoras do CEBAL.  

10. Candidaturas 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

• Carta de motivação; 

• Curriculum vitae detalhado; 

• Cópia (s) do(s) certificado(s) de habilitações (Caso os graus académicos tenham sido 

conferidos por instituição de ensino superior estrangeira, tem de respeitar o estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo o cumprimento de quaisquer 

formalidades aí estabelecidas ocorrer até à data do termo do prazo para a candidatura); 

• Documentos relevantes para as funções a desempenhar (até um máximo de 3 documentos, 

num único ficheiro PDF). 

As candidaturas devem ser remetidas à Doutora Rita Martins através de correio eletrónico, para 

rita.martins@cebal.pt, com o número de referência da candidatura no assunto. 

11.  Prazos de candidatura 

O concurso encontra-se aberto no período de 14 a 15 agosto 2021.  

12.  Divulgação de resultados 

Os resultados finais da avaliação serão enviados aos candidatos por e-mail. 

13.  Proteção de Dados  

De acordo com o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016, na redação atual, os dados recolhidos serão tratados 
exclusivamente para efeitos do processamento da candidatura e a entidade responsável pelo 
tratamento dos dados é o CEBAL. Para o esclarecimento de alguma dúvida deverá entrar em 
contracto através do correio eletrónico dpd@cebal.pt. 

 
 
 


