Coordenador de projetos I&D
A New Organic Planet (NOP) desenvolve diversos projetos de I&D. Os projetos podem ser desenvolvidos na esfera da
NOP ou de uma das suas participadas.
Pretende-se efetuar uma contratação para a coordenação científica de vários projetos de I&D ligados ao setor
agroalimentar.
Perfil desejado
•
Habilitação literária: Doutoramento nas áreas de agricultura, ambiente ou biologia;
•
Ter experiência de pelo menos dois anos em projetos de I&D;
•
Ter artigos públicas em suportes de referência científica;
•
Domínio da língua inglesa, falada e escrita;
•
Disponibilidade para deslocações entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e Portugal continental
e outros países da EU.
Funções a desempenhar
•
Gestão técnica do projeto de I&D Biovalorcomposto (https://www.neworganicplanet.eu/ht_portfolios/biocomp/)
•
Responsável pelo programa BioDeveloper (descrição em anexo I) e coordenação do seu conselho científico,
que inclui liderar e gerir projetos e equipas de investigação;
•
Apoio científico na elaboração de candidaturas para projetos de I&D e estabelecer contatos com entidades
para consórcios de investigação.
Condições contratuais
•
Entidade a contratante: Colina Generosa Lda. (sociedade participada pela NOP e que tem aprovado projeto
IDT - Biovalorcomposto)
•
Contrato a tempo parcial com termo certo (24 meses)
•
Vencimento base de 600€, para uma carga horária de 4h semanais. Acresce 4.77€ de subsídio de alimentação
por cada dia trabalhado. Subsídio de férias e de natal é pago em regime de duodécimos (simulação em anexo II)
Documentos para candidatura
•
•
•

Curriculum Vitae;
Certificado de habilitações;
Evidências de publicações científicas.
Candidatura

A candidatura é composta por duas fases:
1. Envio de documento para nop@neworganicplanet.eu
2. Reunião em data a acordar.
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Anexo I – Programa BioDeveloper

O programa Bio Develorper é um programa NOP que acolhe projetos de I&D que têm como objetivo estudar um
produto/serviço/processo inovador que possa ser comercializado.
A NOP e os seus parceiros têm a capacidade de criar as bases científicas e financeiras para levar a cabo projetos de
I&D de larga escala.
O programa BioDeveloper pretende acolher na sua bolsa de projetos de I&D que se encontrem incluídos nos
seguintes eixos prioritários:
•
•
•
•
•
•

Estudo de processos inovadores tendo em vista o melhoramento da saúde do solo e da alimentação.
Estudo de produtos/serviços/processos que auxiliem na área da proteção das culturas e da fertilização das
culturas.
Estudo de potencial tecnológico que proponha o aumento e/ou melhoramento da eficiência hídrica e/ou
energética.
Estudo de potencial tecnológico que proponha o aumento e/ou melhoramento da eficiência na gestão da
exploração agrícola.
Estudo de potencial tecnológico que proponha o aumento e/ou melhoramento da eficiência da logística no
setor Bio.
Desenvolvimento de ferramentas de recolha de informação útil, que possa servir de base a projetos de I&D
de terceiros, tendo em vista a melhoria do mundo Bio.

Os projetos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
Qualidade da equipa: apreciação da composição da equipa e de eventuais entidades externas envolvidas no projeto,
com destaque para as competências nucleares relativamente a conhecimentos necessários para o desenvolvimento
do projeto.
Grau de Inovação do produto/serviço/processo: grau de Inovação do projeto, tendo em vista a obtenção de novos,
ou significativamente melhorados, produtos, processos e/ou serviços.
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Anexo II – Simulação de recibo de vencimento

Simulação
Sal base 4h semanais
Sub Alimentação
4 dias
Sub Férias
Sub Natal
IRS
0%
SS Trabalhador
11%
Total Descontos
A transferir para trabalhador
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4.77 €

600.00 €
19.08 €
50.00 €
50.00 €
- €
77.00 €
77.00 €
642.08 €
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