
 

 

(Cargo) Técnico de Inovação  
(Position) Innovation Technician 
 
(Resumo do anúncio)  
(Summary of the advertisement) 
 
O MORE – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação – Associação vem divulgar a 
seguinte oferta de trabalho ao abrigo do Projeto de Emprego altamente qualificado nas 
empresas – Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB). 
 
MORE – Mountains of Research Collaborative Laboratory – Association hereby discloses the 
following job offer under the project Emprego altamente qualificado nas empresas – 
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB). 
 
(Texto do anúncio)  
(Text of the announcement) 
 
Referência: “MORE/PVC/5.1”  
Reference: “MORE/PVC/5.1” 
 
Área de Formação: Ciências da Comunicação, Comunicação de Ciência, ou áreas afins. 
Training Area: Communication Sciences, Science Communication, or related areas. 
 
Nível de Qualificação: Mestrado (NQ:7) 
Qualification Level: MSc (NQ:7)  
 
Especialização profissional específica relevante para a área de contratação: conhecimento 
específico em comunicação de ciência e inovação ao tecido empresarial e instituições de I&D&I, 
desenvolvimento de estratégias de comunicação corporativa interna e externa através de 
diferentes plataformas, organização de eventos, experiência de participação em projetos de 
investigação e inovação (I&I), na elaboração de candidaturas a fundos nacionais e internacionais, 
e de propostas de atividades de I&I para empresas, em gestão de projetos, e em ações de 
transferência de tecnologia e conhecimento (ex: patenteamento, comunicação de ciência). 
Specific professional expertise relevant to the contracting area: specific knowledge in science 
and innovation communication to business and R&D&I institutions, development of corporate 
internal and external communication strategies through different platforms, event organization, 
experience of participation in research and innovation (R&I) projects, in the preparation of 
applications to national and international funds, and of proposals for R&I activities for 
companies, in project management, and in technology and knowledge transfer actions (e.g. 
patenting, science communication). 
 
Funções/Categoria Profissional: Técnico de Inovação 
Function / Professional Category: Innovation Technician 
 
Funções/Atividades a desempenhar: planeamento e execução da comunicação interna e 
externa da organização, promoção e execução de ações de transferência de tecnologia e 
conhecimento, nomeadamente, atividades de comunicação de ciência e inovação para o tecido 
empresarial bem como a sociedade geral e a criação de redes e ações de comunicação. 
 



 

 

Functions /Activities to be performed: Planning and execution of internal and external 
communication of the organization, promotion and execution of knowledge and technology 
transfer, namely, scientific and innovation dissemination to the industry and society in general, 
creation of communication actions and networks. 
 
Remuneração bruta mensal: 2025,35€ (TRU 31) 
Gross monthly salary: 2025,35€ (TRU 31) 
 
Local de trabalho: MORE - Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação - Associação, 
Polo do Vale do Côa e Centro Interior, Mêda, Portugal  
Workplace:  MORE – Collaborative Laboratory Mountains of Research – Association, Polo do 
Vale do Côa e Centro Interior, Mêda, Portugal. 
 
Data prevista de início de contrato: Novembro de 2021 
Expected start date of contract: November 2021 
 
Duração do contrato: Contrato de trabalho sem termo 
Contract duration: Open-ended employment contract 
 
Prazo e formalização da candidatura: 20 de outubro de 2021 
Deadline and formalization of the application: October 20, 2021 
 
A candidatura deve ser formalizada através do endereço eletrónico 
recrutamento@morecolab.pt, com indicação no assunto da seguinte referência 
“MORE/PVC/5.1”, e o envio obrigatório dos seguintes documentos: Carta de Motivação, 
Currículo, Certificado de Habilitações Académicas (Obrigatório o reconhecimento em Portugal 
dos graus académicos e diplomas de ensino superior, atribuídos por instituições de ensino 
superior estrangeiras) e outros documentos que suportem a formação e experiência dos/as 
candidatos/as, até ao dia 20 de outubro de 2021.  
The application must be formalized through the electronic address 
recrutamento@morecolab.pt, with indication in the subject of the following reference 
“MORE/PVC/5.1”, and the mandatory documents: Motivation Letter, Curriculum, Academic 
Qualifications Certificate (mandatory recognition in Portugal of academic degrees and 
diplomas of higher education, awarded by foreign higher education institutions) and other 
documents that support the training and experience of the candidates, until October 20, 2021. 
 
Métodos de seleção: As candidaturas recebidas serão alvo de análise curricular. Os/as 
candidato/as que revelem um perfil curricular coincidente com o pretendido serão 
convocados/as para realização de uma entrevista.  
Selection methods: Applications received will be subject to curriculum analysis. Candidates who 
reveal a curriculum profile coinciding with the intended one will be invited to conduct an 
interview. 
 
Número de Vagas: 1 

Number of Positions: 1 
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