
O PCI · Creative Science Park – Aveiro Region, localizado na contiguidade do campus da Universidade de Aveiro, pretende 
constituir uma bolsa de interessados para exercício de funções que, conjuntamente com o Conselho de Administração, 
assumam a gestão, promoção e desenvolvimento de processos de I&DT e de empreendedorismo do Parque:

Os interessados deverão remeter até ao dia 14 de agosto de 2020, as candidaturas para o seguinte endereço pci@pci.pt 
identificando a referência correspondente ao cargo a que se candidata.
As candidaturas deverão ser compostas por Curriculum Vitae no Modelo Europeu (Europass), carta de apresentação 
(max. 2 páginas) com caracterização síntese para cada um dos critérios definidos para o perfil e quaisquer documentos 
relevantes para apreciação nomeadamente cartas de referência.

 A função envolve
· Prospeção de tecnologias, avaliação do seu potencial    
 comercial e promoção destas junto de empresas; 
· Identificação de oportunidades transferência de conhecimento  
 e tecnologia do sistema científico para o tecido empresarial;
· Sistematização de informação sobre as tecnologias existentes  
 e em desenvolvimento no sistema científico e tecnológico de  
 acordo com as áreas de aposta estratégica do PCI;
· Recolha de informação sobre as necessidades de utilização  
 de tecnologias no tecido empresarial da Região;
· Definição e implementação de estratégias de promoção e   
 valorização de tecnologias, incluindo a avaliação do seu   
 potencial comercial e a sua divulgação junto do tecido   
 empresarial potencialmente interessado;
· Identificação de oportunidades de cooperação (nomeada-   
 mente, relacionadas com a transferência de conhecimento   
 e tecnologia) entre sistema científico e centros de procura   
 de tecnologia (e.g. empresas, clusters, investidores), e   
 colaboração na concretização das mesmas;
· Identificação de oportunidades de financiamento nacional    
 e internacional de atividades de I&DT e transferência de   
 tecnologia com empresas e outras entidades externas, e   
 participação na elaboração das respetivas candidaturas;
· Promoção e acompanhamento de projetos e I&DT entre   
 entidades do sistema científico e tecnológico e o tecido   
 empresarial;
· Organização de ações de divulgação e disseminação de   
 informação técnico-científica e eventos de networking a   
 realizar.

 Perfil
· Formação de nível superior (mestrado) nas áreas de   
 Engenharia, Economia, Gestão ou afins;
· Experiência em gestão de ciência e tecnologia, incluindo na  
 elaboração de candidaturas e gestão de projetos nacionais e  
 internacionais;
· Experiência profissional em atividades de transferência de   
 tecnologia;
· Conhecimentos sobre programas de financiamento nacional   
 e internacional de projetos de I&D aplicada;
· Fluência oral e escrita na língua inglesa.

 Competências 
· Conhecimento da atividade desenvolvida pela Parque de   
 Ciência e Inovação SA;
· Conhecimentos nas áreas de transferência de tecnologia,   
 empreendedorismo, e propriedade intelectual;
· Conhecimento geral de instituições do Sistema Científico e  
 Tecnológico;
· Conhecimentos sobre a estrutura de redes europeias de I&DT;
· Capacidade de análise de informação e de organização e   
 planeamento;
· Capacidade de comunicação (incluindo informação técnica);
· Postura pró-ativa.

 Gestor de Ciência e Tecnologia, para dinamização de projetos de I&DT, 
 nos Laboratórios de Uso Comum (M/F) Refª GCT-LUC-PCI


