
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
· Identificar e avaliar as práticas e as dinâmicas nacionais e     
 internacionais de apoio ao empreendedorismo e à inovação;
· Desenvolvimento e implementação de estratégias inovadoras,  
 para captação de empreendedores e de novos mercados;  
· Definir e assegurar a implementação da estratégia de   
 comunicação da UA Incubator; 
· Identificação e desenvolvimento de negócios tendo em vista  
 a criação de oportunidades para a UA Incubator (UAI) e para  
 as Startups; 
· Desenvolvimento e inserção em redes, nacionais e   
 internacionais, promovendo a interação entre empresas,   
 investidores, incubadoras e entidades não empresariais do   
 Sistema de I&I;
· Estruturação da estratégia comercial, de marketing e de   
 comunicação dos empreendedores e startups;
· Divulgação da atividade, produtos e serviços das Startups;
· Assegurar a participação das Startup’s em ações coletivas de  
 promoção e em redes a nível nacional e internacional.

 Perfil
· Formação de nível superior (mestrado): áreas de Engenharia,  
 Gestão, Economia e afins; 
· Experiência profissional relevante para a função superior a  
 5 anos na área do empreendedorismo e contacto com tecido  
 empresarial; 
· Experiência em vendas;
· Experiência profissional em processos de financiamento   
 nacionais e/ou internacionais de I&D; 
· Domínio de ferramentas MS O!ce e prática em sistemas de  
 informação RH;
· Fluência oral e escrita na língua inglesa.

 Competências 
· Conhecimentos nas áreas de marketing, gestão de tecnologia  
 e inovação; 
· Conhecimento geral de instituições do Sistema Científico e  
 Tecnológico;
· Conhecimento de programas de aceleração nacionais e   
 internacionais; 
· Capacidade de resiliência e proatividade;
· Capacidade de negociação e comunicação (incluindo   
 informação técnica); 
· Postura pró-ativa; 
· Capacidade de iniciativa e resposta a problemas.

 Business Developer para a UA Incubator (M/F) 
 Refª BD-UAI-PCI

 Perfil
· Formação de nível superior (mestrado) na área de design;
· Experiência na gestão de projetos de investigação em redes  
 internacionais;
· Experiência na gestão de contactos e recursos humanos em  
 parcerias universidade-indústria;
· Experiência na organização e coordenação de eventos de   
 divulgação de ciência e tecnologia;
· Participação em projetos de investigação nacionais ou   
 internacionais;
· Bons conhecimentos em processos de financiamento nacionais  
 e/ou internacionais de I&D;
· Participação em redes nacionais e internacionais de design,  
 investigação e inovação;
· Fluência oral e escrita na língua inglesa.

 Competências 
· Conhecimentos nas áreas de design, mecanismos de   
 financiamento nacionais e internacionais;
· Experiência em gestão de ciência e tecnologia, incluindo na  
 elaboração de projetos nacionais e internacionais;
· Conhecimento geral de instituições do Sistema Científico e  
 Tecnológico;
· Capacidade de organização;
· Capacidade de liderança e de comunicação;
· Capacidade de diálogo;
· Postura pró-ativa;
· Capacidade de iniciativa e resposta a problemas.


