
Anúncio de vaga para Assistente Técnico - [M/F] – 1 vaga 

 Ref. ª: CCMAR/AT/11/2017 

O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) tem uma vaga para Assistente Técnico (M/F) em regime de 
contrato de trabalho a termo incerto para satisfazer necessidades temporárias de suporte ao trabalho efetuado na 
Estação Experimental do Ramalhete e no CCMAR no âmbito do Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos 
(EMBRC) e actividades conexas.   

 

Tarefas a desempenhar:  

 Efetuar tarefas inerentes à pré-engorda e engorda, nomeadamente na manutenção de 
equipamentos, preparação e dispensa de alimentos e controlo do estado sanitário dos 
organismos; 

 Executar tarefas inerentes à reprodução (Maternidade), designadamente: manutenção dos 
sistemas de criação, cultivo e controlo da cadeia alimentar, manuseamento e transferência de 
ovos/larvas/alevins entre tanques;

 Efetuar a contagem, pesagem e medição de animais vivos;
 Participar na monitorização das condições ambientais dos organismos cultivados, colaborar nas 

tarefas de manutenção dos sistemas de tratamento de água salgada e doce;
 Participar na limpeza, purga e manutenção de tanques, aquários, filtros de areia (back wash) e 

mudança de canalizações;
 Preenchimento e atualização de documentos de registo animal a ambiental do Centro do 

Ramalhete;
 Conduzir o veículo de 9 lugares do CCMAR para assegurar o transporte diário de pessoas e 

materiais entre o Campus de Gambelas e o Centro do Ramalhete.

Remuneração: Valor mensal bruto de 738.05€. 
 
Perfil requerido:  

A pessoa a contratar deverá ter obrigatoriamente: 

 Carta de condução para Categoria B. 
 Curso de técnico de aquacultura com equivalência escolar ao 12º ano de escolaridade.  
 Certificação para efectuar procedimentos em animais para fins experimentais válida em Portugal. 
 Experiência na área de aquacultura, manutenção de organismos aquáticos e manutenção de 

sistemas recirculados. 

Condições do contrato: Contrato de Trabalho a Termo Incerto, a iniciar em Dezembro de 2017, com um 
período normal de trabalho de 35 horas semanais, com possibilidade de trabalhar aos fins de semana. 
 
Local de Trabalho: Centro de Ciências do Mar do Algarve, no Campus de Gambelas da Universidade do 
Algarve e na estação Experimental do Ramalhete (perto do aeroporto de Faro). 
 
 



 
Prazo de receção de candidaturas: O concurso encontra-se aberto entre 08 e 23 de Novembro de 2017. 
 
Composição do Júri: O júri de avaliação será constituído pelo Professor Doutor Adelino Canário, Presidente 
da Direção do CCMAR (Presidente do júri), Doutor Juan Fuentes (Investigador no CCMAR) e Dr. João Reis 
(Responsável pela Estação Experiemntal do Ramalhete). 
 
Envio e Documentação a apresentar na candidatura: As candidaturas devem ser submetidas diretamente 
no site do CCMAR (só são aceites candidaturas submetidas diretamente no site do CCMAR). A receção só é 
considerada válida após confirmação por escrito. A submissão das candidaturas deve incluir uma Carta de 
Motivação, cópia do certificado de habilitações e do certificado de atribuição de creditação para efectuar 
procedimentos em animais para fins experimentais, Curriculum Vitae detalhado e o contacto de email de 
até 3 referências. 
 
Seriação de candidaturas: A seriação das candidaturas será feita através de análise documental e 
eventualmente entrevista a um número reduzido de candidatos melhor classificados na análise 
documental.  Para a seriação das candidaturas o Júri estará particularmente atento à experiência e 
conhecimentos demonstrados nos pontos mencionados nas tarefas a desempenhar.  
Será dada preferência a candidatos que tenham:  experiência nos processos de produção em massa de 
micro-algas, artémia e rotíferos e experiência na cultura de larvas de peixe. 
 
Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita mediante comunicação 
escrita.  
 
 
Nota: 
O Júri reserva-se ainda o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas contactar ou recorrer a entrevista no 
sentido de solicitar esclarecimentos adicionais. Na eventualidade da pessoa primeiro classificada não aceitar o lugar ou rescindir o 
contrato, o júri reserva-se mediante juízo de conveniência e oportunidade ao direito de atribuir o lugar ao candidato seguinte na 
ordem de seriação final. Na eventualidade de os candidatos a concurso não possuírem o perfil adequado para as funções propostas,  
ou como resultado de alterações não previstas do financiamento, o júri reserva-se o direito de encerrar o concurso sem qualquer 
recrutamento. 

 

Declara-se que o CCMAR, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de 

oportunidades para com todas as pessoas no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 

escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 
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