Oferta de Estágio Profissional em Viticultura (Licenciados e Mestres)
Descrição da empresa: ADVID | Cluster da Vinha e do Vinho
Descrição da função:
- 2 Estágios profissionais: um Licenciado e um Mestre (Medida Estágios Ativar), remunerado (m/f),
duração 9 meses. (*)
- Técnico Superior (m/f)
- Local de trabalho: Região Demarcada do Douro
(*) Solicita-se aos candidatos que, antes de responderem ao anúncio, verifiquem as condições de elegibilidade de um estágio
Ativar, no site do IEFP

Perfil do candidato:
- Licenciado ou Mestre em Engª Agrícola ou Agronómica.
- Deverá ter Carta de Condução, disponibilidade de horários para acompanhar trabalhos de campo e
laboratório.
- Serão factores de preferência a experiência no apoio à tomada de decisão em Produção Integrada na
Vinha, em análises de controlo de maturação, na gestão de Candidaturas Agro-Ambientais e gestão do
Stress hídrico.

Documentos de Candidatura: Curriculum Vitae, Carta de Motivação, Cópia do B.I. ou CC, Certificado de
Habilitações e outros elementos que o candidato considere relevantes para apreciação, como Cartas de
Recomendação (facultativo).
Todas as candidaturas deverão ser entregues até às 17:30h do dia 26 de Janeiro, em mão ou enviadas por
email (advid@advid.pt) ou por correio, indicando a vaga a que se candidata (licenciatura ou Mestrado) para
o seguinte endereço:
Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense
Edifício Centro de Excelência da Vinha e do Vinho| Régia Douro Park - 5000-033 Vila Real

Oferta:
•
•

1,8 IAS* - nível 6: € 789,86 (licenciatura) ou 2,1 IAS - nível 7: € 921,50 (mestrado)
subsídio de almoço e Seguro.

IAS* - Indexante dos Apoios Sociais
Descrição mais pormenorizada:
Os candidatos deverão possuir Licenciatura ou Mestrado nas áreas de Engª Agrícola ou Agronómica, que sejam
desempregados inscritos nos Centros de Emprego.
Para candidatos com mais de 30 anos à procura de novo emprego, também devem estar inscritos no centro de
emprego, ter obtido há menos de 3 anos uma nova qualificação e não podem ter registos de remunerações na Seg.
Social nos 12 meses anteriores à data de selecção pelo IEFP.
O candidato deverá ainda ter disponibilidade para acompanhar trabalhos de campo e laboratório, ter capacidade de
resistência, de trabalho em grupo e disponibilidade para se deslocar.
Serão factores de preferência os referidos anteriormente. O estágio terá a duração de 9 meses.

