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Recrutamento de Recursos Humanos Altamente Qualificados 
 
O Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT) abre concurso para recrutamento de cinco 
(5) Recursos Humanos, nos seguintes termos: 
 
 

1. Perfil 
 

A) Aeronáutica 
Formação 

− Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica, Gestão Aeronáutica ou afins, com nível 
de Mestrado (mínimo obrigatório) 

Experiência (preferencial) 
− Conhecimentos técnicos na área de aeronáutica 
− Manuseamento impressora 3D, máquinas de corte, etc 
− Desenvolvimento de aplicações 
− Experiência de engenharia de software relevante, ou percurso profissional em ambiente 

industrial 
− Gestão e desenvolvimento de negócios 

Tarefas pretendidas 
− Desenvolvimento de actividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) 

para empresas 
− Apoio técnico às empresas que recorram ao PACT à procura de desenvolver os seus 

protótipos ou negócios na área 
Outras competências 

− Análise e resolução de problemas 
− Facilidade de comunicação 
− Autonomia 
− Capacidade de trabalho em equipa 
− Domínio consolidado da língua inglesa (preferencial) 

 
 
B) Tecnologias na Saúde 
Formação 

− Tecnologias da saúde (ex: Biotecnologia, Saúde digital ou Medtech) ou afins, com nível 
de Mestrado (obrigatório) 

Experiência (preferencial) 
− Experiência relevante nos domínios emergentes da área das tecnologias da saúde 
− Gestão e desenvolvimento de negócios 

Tarefas pretendidas 
− Desenvolvimento de atividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) 

para as empresas 
− Análise integrada de conhecimentos em áreas de interface e emergentes entre a 

Medicina e a Engenharia 
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− Projecção e/ou simulação de produtos ou processos de Biotecnologia e Bioengenharia 
− Apoio ao desenvolvimento de negócios na área da tecnologia da saúde  

Outras competências 
− Autonomia de investigação e análise crítica 
− Capacidade empreendedora 
− Dinamismo 
− Capacidade de trabalho em equipa 
− Domínio consolidado da língua inglesa (preferencial) 

 
 

C) Tecnologias na Agricultura 
Formação 

− Engenharia Agronómica, Tecnologias em Agricultura de Precisão, Agricultura Biológica 
ou afins, com nível de Mestrado (obrigatório) 

Experiência (preferencial) 

− Conhecimentos relevantes na área da tecnologia aplicada à agricultura (agricultura de 
precisão, com recurso a medições via satélite, etc.) 

− Gestão e desenvolvimento de negócios 
Tarefas pretendidas 

− Desenvolvimento de actividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) 
para empresas 

− Apoio técnico às empresas que recorram ao PACT à procura de desenvolver os seus 
protótipos ou negócios na área 

− Desenvolver levantamentos geoelectricos em empresas que estudam a variabilidade 
espacial do solo, bem como o estudo inteligente da variabilidade espacial dos seus 
nutrientes 

− Elaborar mapas de aplicação variável (VRT) de nutrientes e outros fatores de produção, 
nomeadamente fertilizantes e sementes 

− Operar distintos tipos de GNSS, seja para georeferenciação de parcelas, amostragens de 
solo, plantas e outros 

− Operar distintas máquinas e equipamentos agrícolas, nomeadamente na gestão 
diferenciada de factores de produção 

− Desenvolver trabalhos ao nível dos sensores remotos, nomeadamente no 
processamento de imagens de satélite com aplicações agronómicas 

− Desenvolver trabalhos ao nível dos sensores próximos, nomeadamente na 
monitorização de parâmetros de gestão (quantidade e qualidade) das culturas 

− Desenvolver trabalhos ao nível do processamento de grandes volumes de dados, 
utilizando para tal linguagens de programação apropriadas 

− Instalar sensores IoT, bem como gerir a aquisição de grandes volumes de informação 
− Trabalhar com técnicas de inteligência artificial e manuseamento de grandes volumes 

de dados 
Outras competências 

− Autonomia de investigação e análise crítica 
− Capacidade empreendedora 
− Capacidade de trabalho em equipa 
− Domínio consolidado da língua inglesa (preferencial) 
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D) Especialista em Desenvolvimento de Negócios 
Formação 

− Economia e Gestão Aplicadas, Economia e Gestão da Inovação, Economia e Gestão para 
Negócios, Ciências Empresariais ou afins, com nível de Mestrado (obrigatório) 

Experiência (preferencial) 

− Conhecimentos técnicos nos domínios de propriedade intelectual, business 
development, inovação e internacionalização 

− Preparação e formação sólida e avançada em economia ou gestão 
− Conhecimento dos sistemas de incentivos de apoio empresarial e não empresarial e de 

fontes de financiamento alternativas 
− Gestão e execução de projectos 
− Desenvolvimento de actividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) 

para empresas 
− Apoio técnico às empresas que recorram ao PACT à procura de desenvolver os seus 

protótipos ou negócios na área 
Tarefas pretendidas 

− Responsável pelo Centro de Saber em Empreendedorismo e Inovação e pelos processos 
de cooperação internacional do PACT e das suas empresas associadas 

− Coordenação de atividades de promoção da inovação, do empreendedorismo e da 
transferência de conhecimento 

− Articulação entre as instituições do sistema científico e tecnológico e o tecido 
empresarial 

− Análise integrada de conhecimentos em áreas de interface e emergentes como 
empreendedorismo, inovação, start-ups e incubação empresarial 

− Potenciar o desenvolvimento de ideias de negócio 
− Projecção e/ou simulação de modelos de negócio 

Outras competências 

− Capacidade de trabalho com diferentes pessoas e entidades 
− Capacidade de coordenação 
− Capacidade de trabalho em equipa 
− Capacidade empreendedora 
− Domínio consolidado da língua inglesa (preferencial) 

 
 
E) Indústria 4.0 
Formação 

− Engenharia Informática, Gestão ou afins, com nível de Mestrado (mínimo obrigatório) 
ou Doutoramento (preferencial) 

Experiência (preferencial) 
− Experiência de engenharia de software relevante, ou percurso profissional em ambiente 

industrial 
− Conhecimentos em todas as fases do desenvolvimento de software atualmente 

reconhecidas, tais como a análise, a conceção, a implementação e a instalação de 
software 

− Experiência teórica e prática na análise de problemas, na especificação de requisitos, no 
desenho de arquiteturas para soluções informáticas, nas técnicas de construção de 
protótipos, bem como no seu teste, refinamento e instalação 

− Gestão de projetos informáticos 
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− Manutenção de aplicações 
− Gestão e desenvolvimento de desenvolvimento de negócios 

Tarefas pretendidas  
− Alavancar o desenvolvimento de atividades de transferência e valorização do 

conhecimento (TVC) para empresas da área 
− Apoio técnico às empresas que recorram ao PACT à procura de desenvolver os seus 

protótipos ou negócios na área 
− Impulsionar o desenvolvimento de soluções nesta área 
− Avaliação da qualidade, custos e impacto económico da implementação de 

produtos/serviços nas organizações 
Outras competências 

− Capacidade de análise de problemas 
− Capacidade empreendedora 
− Capacidade de trabalho em equipa 
− Domínio consolidado da língua inglesa (preferencial) 

 
 
 

2. Local de trabalho 
 

O trabalho será desenvolvido nas instalações do PACT, em Évora.  
 
 

 
3. Candidaturas 

 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, com os seguintes documentos: 

− Carta de motivação; 
− Curriculum vitae detalhado e assinado; 
− 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 (até um máximo de 3 documentos, num único ficheiro PDF) de 
acordo com as funções a desempenhar. 

 
As candidaturas devem ser remetidas, com o assunto “Candidatura RHAQ_(letra do perfil)”, 
através de e-mail, para recrutamento@pact.pt 
 

Prazo de candidatura: 
As candidaturas devem ser submetidas, para o e-mail referido no ponto anterior, até às 23h59m 
do dia 15 de outubro de 2020. 
 

 


