Ref: Anúncio Biólogo Marinho
WavEC Centro de Energia Offshore
O WavEC Centro de Energia Offshore é uma entidade dedicada à promoção e desenvolvimento
de tecnologia marinha (energia renovável, aquacultura, engenharia de soluções especiais)
incluindo a avaliação e monitorização dos impactos no meio marinho. O WavEC pretende
integrar na sua equipa de Ambiente Marinho e Políticas Públicas um Biólogo Marinho de modo
a incrementar as suas competências na área da identificação, avaliação e monitorização de
impactos das tecnologias em geral e no apoio à seleção e caracterização de locais para instalação
de parques offshore de energias renováveis marinhas e de sistemas de aquicultura.

Qualificações requeridas
- Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento de Biologia Marinha (ou semelhante)
- Especialização ou experiência em análise de comunidades bentónicas (biofouling em estruturas
artificiais e megafauna em geral)
- Dá-se preferência aos candidatos com carta de marinheiro e curso de mergulho, com
experiência em trabalho no mar e conhecimentos de Sistemas de Informação Geográfica.

Competências requeridas
- Boa fluência (falada e escrita) do Inglês (obrigatório)
- Sentido de responsabilidade
- Capacidade de trabalho em equipa
- Capacidade e experiência no contacto com clientes e parceiros
- Dá-se preferência a candidatos com experiência na gestão de projetos de I&D e de prestação
de serviços.

Funções a desempenhar
- Gestão de projetos de I&D
- Planeamento e execução de campanhas de mar para observação visual (fotografia e vídeo) de
fauna marinha bentónica e recolha de amostras
- Trabalho de laboratório (processamento de amostras, identificação de espécies bentónicas,
etc.) e processamento e análise de dados
- Apoio no desenvolvimento de um sistema de GIS dedicado à seleção e caracterização de
parques de energia renovável offshore e aquicultura

Oferta
As condições salariais serão propostas em função dos requisitos preenchidos e da experiência
profissional demonstrada.

Contactos
As candidaturas deverão ser enviadas com carta de motivação e CV até dia 21 de Abril de 2017
para o e-mail mail@wavec.org. O Assunto da mensagem deverá ser obrigatoriamente o seguinte
“Anúncio Biólogo Marinho”.

