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Diretor Técnico 
Pedido de Expressão de Interesse para a Posição 

 

Em consequência do término das funções do anterior Diretor Técnico do C4G no passado dia 31 
de dezembro, e dado que a FCT autoriza excepcionalmente que essa posição seja ocupada através 
de uma Bolsa de Cientista Convidado (BCC), solicitamos Manifestações de Interesse para ocupar o 
lugar de Diretor Técnico do C4G. 
 
Assim, solicitamos que até ao dia 31 de janeiro, os interessados em ocupar a posição de Diretor 
Técnico do C4G formalizem o seu interesse, através do envio do seu CV (e outras informações que 
considerem pertinentes), para a Comissão Executiva do C4G, através de email para 
rui@segal.ubi.pt e mgoncalves@ciencias.ulisboa.pt. A bolsa terá início em data a acordar (tão 
rapidamente quanto possível) e prolongar-se-á até junho de 2020, renovável por um período 
adicional de 12 meses. 
 
PERFIL PRETENDIDO: 

a) Doutorado nas áreas das Ciências da Terra e afins; 
b) Experiência na Execução de Projetos. 
c) Exclusividade para o cargo, mas podendo coordenar/participar noutros projetos. 
d) Disponibilidade para estar fisicamente na sede do C4G (UBI, Covilhã). 

 
FUNÇÕES: 
O Diretor Técnico (DT) será responsável por facilitar a integração técnica dos Grupos de Trabalho 
(WG) do C4G. O DT promoverá a identificação dos produtos e serviços de cada GT que sejam de 
interesse para outros WGs e do público em geral. Também será o principal responsável por 
garantir que os Produtos e Serviços de cada WG possam ser facilmente assimilados / usados pela 
comunidade científica e outros interessados. Finalmente, o DT apoiará a implementação técnica 
dos diversos nós dos WGs. O DT deve também procurar ativamente oportunidades que 
contribuam para a sustentabilidade do C4G, procurando promover a prestação de serviços multi-
disciplinares na área das Geociências. 
O anexo a este documento contém extratos da proposta submetida à FCT para financiamento do 
C4G, com mais detalhes sobre as funções do DT. 
 
SELEÇÃO: 
A Comissão Executiva fará a seriação dos candidatos, a qual será ratificada pela Comissão 
Coordenadora antes da Universidade da Beira Interior proceder à oficialização da BCC do Diretor 
Técnico. 
 
SALÁRIO: 
O valor da BCC dependerá da experiência do candidato e será limitada pelos valores em vigor nas 
tabelas da FCT (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt). 


