EDITAL DE RECRUTAMENTO GESTOR/A DE PROJETO (ÁREA DE GESTÃO DO RISCO)
Edital n.º 06/2021

O ForestWISE tem como objetivo desenvolver atividades de investigação, inovação e transferência de tecnologia com
vista a aumentar a competitividade do setor florestal português e reduzir as consequências negativas dos incêndios
rurais. Vem por isso responder aos desígnios da Resolução do Conselho de Ministros n.º 159/2017, através da
conjugação de esforços das universidades, setor público e indústria numa abordagem holística e multidisciplinar às
questões do fogo, da valorização da floresta e de desenvolvimento sustentável da indústria de base florestal.
O ForestWISE abre concurso para um(a) Gestor de Projeto no âmbito do Projeto Recursos Humanos Altamente
Qualificados - NORTE-06-3559-FSE-000045 (Aviso n. NORTE-59-2018-41)
Cargo: Gestor(a) de Projeto (área de gestão do risco)
Descrição sumária da função
Na dependência da Coordenação executiva do ForestWISE compete ao/à Gestor(a) de Projeto a contratar:
• Gerir e participar em projetos de investigação, inovação e transferência de conhecimento e tecnologia com especial
ênfase na linha de trabalho da gestão do risco;
• Identificar oportunidades e desenvolver todas as iniciativas que visem a concretização de projetos de investigação e
prestações de serviços alinhados com os resultados esperados para a sua linha de trabalho e que contribuam para a
sustentabilidade financeira do ForestWISE;
• Utilizar de forma rigorosa e eficiente todos os recursos relacionados com a atividade do ForestWISE;
• Dinamizar e participar em iniciativas de comunicação, disseminação e transferência de conhecimento do ForestWISE;
• Representar o ForestWISE quanto solicitado, em eventos e iniciativas relevantes para a sua linha de trabalho e para
o ForestWISE em geral.
Qualificações
Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado nas áreas das Ciência Florestais, Engenharia Florestal, Biologia, Ecologia,
Geografia Física, Engenharia do Ambiente ou afins.
Experiência requerida
• Experiência profissional na área de gestão do risco, nomeadamente em uma ou várias das seguintes temáticas:
silvicultura aplicada à resiliência florestal, pragas e doenças, perigo e risco de incêndio, gestão pós-incêndio;
• Experiência de trabalho com entidades do setor florestal público e privado e outros agentes do setor florestal em
Portugal;
• Experiência na organização de eventos e iniciativas de comunicação, disseminação e transferência de conhecimento,
em especial para o setor florestal;
Requisitos preferenciais:
• Experiência em mecanismos de financiamento público à investigação e inovação a nível regional, nacional e europeu;
• Experiência em atividades de consultoria e prestação de serviços no setor florestal;
• Conhecimentos em gestão industrial;

Competências pessoais
•
•
•

Capacidade de organização, auto-motivação e método de trabalho orientado a resultados;
Facilidade de relacionamento com interlocutores diferenciados;
Excelentes capacidades de comunicação e relação interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;

Critérios de Avaliação:
- Realização de entrevista aos/às candidatos/as com avaliação curricular igual ou superior a 14 valores
- A classificação final será a média ponderada da avaliação curricular, que assumirá um peso de 70%, e da entrevista,
que representará 30%.
- Seleção do/a candidato/a com melhor classificação final.
Condições
O(A) gestor(a) de projeto a contratar terá direito a um contrato de trabalho com um salário fixo anual entre os níveis
TRU18 e TRU30, de acordo com o curriculum vitae e a experiência apresentada e comprovada.
Local de trabalho: Vila Real.
Disponibilidade imediata e flexibilidade de horário.

Júri:
José Manuel Mendonça – Presidente do Conselho de Administração
Francisco Carvalho – Administrador
Francisco Parada – Administrador
Carlos Manuel Silva – Administrador
Carlos Fonseca – Chief Technology Officer
Paulo Fernandes – Coordenador executivo e responsável pela linha de trabalho sobre gestão de risco

Submissão de candidatura
Através do preenchimento obrigatório do formulário eletrónico em http://www.forestwise.pt/work-with-us/
Data
De 07/02/2021 a 28/02/2021

