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Centro PINUS, 3 de outubro de 2022 

Centro PINUS procura Gestor(a) de Projetos Sénior 
 

Expressão de interesse até 17 de outubro 

 

 

Sobre o Centro PINUS e o contexto atual 
 
O Centro PINUS é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais agentes da Fileira do 

Pinho. O que nos inspira é acreditarmos numa floresta melhor, em que o pinheiro-bravo tem um papel 

único. 

Somos uma organização de referência no setor florestal e temos um conjunto de novos desafios 

associados à execução de projetos PRR e também projetos internos como a instalação de uma nova área 

florestal para efeitos de demonstração. Estes projetos serão uma oportunidade única de 

desenvolvimento profissional para o(a) gestor(a) de projetos que vier a integrar a nossa equipa. 

Principais Funções 

 

Em estreita colaboração com a equipa técnica, assegurar a operacionalização e gestão simultânea de 

vários projetos técnicos e de I&D relacionados com produção florestal, em que as principais tarefas 

incluem, entre outros: 

- Coordenação de parceiros de I&D e institucionais e prestadores de serviços, garantindo a execução de 

metas previstas no cronograma e com os resultados pretendidos; 

- Obrigações administrativas e burocráticas inerentes à execução de projetos financiados;  

- Produção de atividades e documentos de disseminação de conhecimento técnico e científico.  

  

Perfil   

- Licenciatura e/ou Mestrado em ciências florestais, agronómicas ou área afim 

- Experiência em gestão florestal e/ou associativa e/ou em gestão de projetos 

- Proatividade; Autonomia; Organização; Orientação para resultados; Persistência 

- Disponibilidade para deslocações e carta de condução 

- Boa capacidade comunicação, incluindo de expressão escrita  

 

Expressão de interesse 

Envio, até 17 de outubro para o email info@centropinus.org de CV e carta de motivação com limite de 

uma página cada um incluindo a seguinte informação: 

 

- Expetativa salarial e de tipo de contrato; 

- Data para iniciar posição; 

- Preferência por regime de trabalho (presencial ou híbrido); o regime presencial será em Viana do 

Castelo; o híbrido terá flexibilidade na frequência e local do regime presencial.  

 

http://www.centropinus.org/
mailto:info@centropinus.org

