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Oferta de emprego - Gestor de Ciência - 

Nutrição 

 

Doutorado em Ciências Veterinárias 

ZI - Santarém 

 
Referência - EG210401B 

Gestor(a) de Ciência 

Ingredient Odyssey, SA – EntoGreen 

Contratação de 1 Gestor(a) de Ciência – Grau de Doutoramento  

Ciências veterinárias e áreas afins 

Nível de qualificação 

Doutoramento nas áreas mencionadas ou áreas afins, de preferência com mais 
de 5 anos pós PhD. 

Experiência profissional 

Experiência na participação em equipas de investigação e desenvolvimento, em 
captação de financiamento para programas e projetos de investigação e 
inovação, em atividades de investigação e inovação, em ambientes de trabalho 
internacionais e em colaboração com empresas, em gestão de projetos e em 

ações de transferência de tecnologia e conhecimento.
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Outros requisitos 

Experiência em gestão e comunicação em Ciência. Bom nível de inglês. Forte 
conhecimento e experiência em ciências veterinárias, de preferência nas áreas 
de nutrição animal, formulação de rações, ou campos relacionados, e, se 
possível, com trabalhos no uso de insetos como fonte nutricional para animais.  

Funções/atividades a desempenhar 

Corresponsável pela coordenação de atividades de ID&T da EntoGreen na área 
de nutrição animal e pela implementação do plano de I&D da IO. Levantamento 
de oportunidades de financiamento de projetos a nível nacional e internacional, 
participação na elaboração e submissão de candidaturas na área da produção 
de insetos e sua utilização na alimentação animal e outras, sendo requerida a 
sua integração em equipas multidisciplinares de submissão e gestão de projetos. 
Responsável pela gestão de projetos, orientação de trabalhos e de alunos e 
acompanhamento de trabalhos. Promoção e execução de ações de 
transferência de tecnologia e conhecimento. Atividades de docência no ensino 
superior. Contributo em ações de melhoria contínua. Outros desafios 
empresariais. 

Local de trabalho 

Instalações da Ingredient Odyssey SA – EntoGreen – Zona Industrial de 
Santarém 

Duração do contrato 

Contrato de 12 meses renovável. 
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Métodos de seleção 

O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e entrevista aos 
candidatos que satisfaçam os requisitos.  

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

O concurso encontra-se aberto no prazo entre 1 e 25 de abril de 2021. As 
candidaturas devem ser em formato digital para recruitment@entogreen.com.  

Na candidatura devem ser enviados comprovativos dos graus académicos, CV, 
carta de apresentação e motivação. 

 

O código da candidatura deverá ser patente no título do email de candidatura – 
EG210401B 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:recruitment@entogreen.com

