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Senior Programme Officer para o Programa de Cidadania Ativa 

Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal 

 
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) procura uma pessoa altamente motivada 

e ambiciosa para implementar atividades de ciência cidadã e consulta ao cidadão no 

âmbito do programa Cidadania Ativa, incluindo as iniciativas Ciência Cidadã e 

Assembleia de Cidadãos, financiadas pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

O Programa Cidadania Ativa Ciência + Cidadã é uma parceria entre o IGC, o Instituto 

de Tecnologia Química e Biológica da Universidade NOVA e a Câmara Municipal de 

Oeiras. A missão do programa é tornar a ciência e o processo científico abertos e 

acessíveis a todos e promover a participação da sociedade na ciência. 

 

FUNÇÃO: 

•Desenhar e propor estratégias de longo prazo para a ciência cidadã e o envolvimento 

da comunidade; 

• Desenhar, desenvolver e coordenar uma abordagem multidisciplinar para iniciativas 

de ciência cidadã; 

• Envolver e coordenar diferentes partes interessadas (cientistas, escolas, cidadãos, 

etc.); 

• Recrutar, motivar e coordenar voluntários; 

•Coordenar e promover a colaboração de diferentes instituições científicas em 

iniciativas de ciência cidadã para a comunidade local; 

• Implementar estratégias de consulta pública sobre temas de ciência e sociedade; 

• Fazer candidaturas a financiamentos e apoiar iniciativas de angariação de fundos; 

• Avaliar o impacto das iniciativas. 

 

PERFIL: 

- Doutoramento em qualquer domínio científico; 

- Experiência profissional de 5 anos em comunicação científica, educação científica 

ou ciência cidadã; 

- Capacidade de liderança e organização; 

- Excelentes habilidades de escrita e comunicação oral; 

- Competências interculturais e elevada capacidade de trabalho e liderança de 

equipas; 

- Fluência em português e inglês. 
 

Pode ser dada preferência a candidatos com experiência em: 

- Projetos ecológicos ou de base ambiental; 

- Ensino e educação; 

- Trabalhar com as diferentes partes interessadas, principalmente professores e 

alunos;  
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- Coordenar projetos de educação científica ou engajamento comunitário; 

- Domínio de ferramentas de avaliação de impacto. 

 

OFERECEMOS: 

- Contrato de trabalho de 12 meses, com possibilidade de renovação (a duração do 

contrato está dependente da transferência do projeto para uma Associação sob a 

coordenação do Município de Oeiras e seus parceiros e, no termo do prazo, será feito 

um novo contrato com a Associação); 

- Salário competitivo dependendo do nível de experiência do candidato; 

- Formação contínua; 

- Atmosfera de trabalho dinâmica. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

- Os candidatos interessados deverão enviar para o email 

igcpositions@igc.gulbenkian.pt com o assunto “CS_nome do candidato”, um 

ficheiro PDF que inclui uma Carta de Motivação (2 páginas no máximo), uma visão 

sobre o papel das instituições científicas na promoção do 'acesso à ciência’ nas 

comunidades (1 página no máximo), Curriculum Vitae detalhado e os contatos de 

duas referências. 

 
As candidaturas serão analisadas a partir de 20 de dezembro até que a vaga seja 
preenchida. Será dada preferência aos candidatos que se candidatam até esta data. 
 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO: 

Após uma pré-análise do Curriculum Vitae, visão, carta de motivação e 

recomendações, os candidatos selecionados serão contactados para entrevista. 

 

POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO E IGUALDADE DE ACESSO: 

O Instituto Gulbenkian de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian promove 

ativamente uma política de não discriminação e igualdade de acesso, pelo que 

nenhum candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de 

quaisquer direitos, ou ser isento de quaisquer deveres em razão da ancestralidade, 

da idade, sexo, preferência sexual, estado civil, condições familiares e económicas, 

educação, origem ou condições sociais, herança genética, capacidade de trabalho 

reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território 

de origem, idioma, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
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