A Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., pretende recrutar
Técnico Superior para Projeto de Investigação e Desenvolvimento (I&D)
“PLASTIC_TO_FUEL&MAT - PTDC/EQU-EQU/31439/2017 (POCI-01-0145-FEDER031439)”
(Ref.ª 01/2019)
(M/F)
A - Exposição de motivos
A Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., encontra-se a desenvolver um projeto de
Investigação

e

Desenvolvimento

PTDC/EQU-EQU/31439/2017

(I&D)

designado

“PLASTIC_TO_FUEL&MAT”

(POCI-01-0145-FEDER-031439)”,

coordenado

pelo

Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT).
No âmbito do projeto, a Resíduos do Nordeste, enquanto beneficiário, tem a seu cargo
um conjunto de tarefas para as quais está prevista a contratação de um técnico
superior de Investigação e Desenvolvimento (I&D) pelo período máximo de 9 (nove)
meses.
Tendo presente o problema da elevada quantidade de resíduos de plástico, que pela
sua composição se traduz em dificuldades no escoamento, nos atuais modelos de
reciclagem, o projeto tem como principal objetivo a criação de novos produtos de
valor acrescentado, não só para o setor da gestão de resíduos, mas também para
centros de I&D e empresas.
O serviço de amostragem e caraterização tem como objetivo o estudo de amostras
com vista à obtenção de resultados que permitam o estudo de soluções tecnológicas
para transformação de resíduos plásticos em combustíveis líquidos e nano materiais
de carbono.
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Assim sendo, torna-se absolutamente necessária a contratação de um técnico superior
de I&D.
B – Termos do concurso:
1. Funções a desempenhar:
a) Classificar e caraterizar os resíduos de plástico;
b) Emitir pareceres/informações diversas relacionadas com a atividade;
c) Monitorizar as frações de resíduos alvo de caraterização;
d) Emitir relatórios de resultados.
2. Requisitos gerais e especiais de admissão
2.1.

Requisitos obrigatórios:

2.1.1. Licenciatura no ramo da Engenharia, nomeadamente do Ambiente, Química
ou similar.
2.2.

Requisitos preferenciais:

a) Classificação de resíduos urbanos.
2.3.

Requisitos gerais:

a) Capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal, cooperação e
espírito de equipa;
b) Capacidade de trabalhar por objetivos;
c) Dinamismo e proatividade;
d) Conhecimento das normas de Higiene e Segurança no trabalho: respeito pelas
regras, prevenção e cumprimento dos procedimentos;
e) Carta de condução;
f) Disponibilidade para deslocações.

3. Duração, horário e local de trabalho:
Período de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de exclusividade, sujeito ao
cumprimento de horário diário, nos termos da legislação aplicável e dos regulamentos
internos aplicáveis.
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Local de trabalho na sede da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., sita na Rua Fundação
Calouste Gulbenkian, 5370-340 Mirandela e na área geográfica de atuação da Resíduos
do Nordeste.
4. Oferece-se:
a) Contrato individual de trabalho, nos termos da legislação aplicável e do
disposto nos estatutos da empresa, com a duração máxima de 9 (meses)
meses, não renovável.
b) Remuneração de 745€ (setecentos e quarenta e cinco euros) mensais,
acrescidos de subsídio de refeição (4,77€/dia);
c) Seguro de acidentes de trabalho.
5. Método de seleção dos candidatos:
a) Avaliação curricular – tendo por base a análise das habilitações académicas,
formação e experiência profissionais, constantes do curriculum vitae.
b) Entrevista profissional de seleção.
Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista de
profissional de seleção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respetiva fórmula classificativa, constarão de ata de reunião do Júri, constituído por:
Paulo Praça, que preside; Bárbara Rodrigues e Luís Teixeira.
6. Formalização de candidaturas:
Os interessados deverão entregar, até ao dia 18 de outubro de 2019, os seguintes
documentos:
a) Uma carta de apresentação e motivação;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado.

Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, através do endereço eletrónico:
geral@residuosdonordeste.pt ou por correio registado com aviso de receção,
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contendo menção explícita ao presente anúncio e respetiva referência, para o seguinte
endereço: Rua Fundação Calouste Gulbenkian, 5370-340 MIRANDELA.

O presente procedimento foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração
de 2 de outubro de 2019.

Resíduos do Nordeste, 3 de outubro de 2019.

O Diretor Geral

Paulo Praça
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