A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves procura

Técnico de Gestão de Dados & Cartografia para SPEA Açores
(m/f)
A SPEA é uma ONG de Ambiente com diversos projectos de conservação de aves e de
biodiversidade na Região Autónoma do Açores. O cargo é criado para apoiar na realização
do projeto LIFE+ Terras do Priolo, coordenado pela SPEA em parceria com o Governo
Regional, e dar apoio na realização de outros projetos e atividades da SPEA-Açores.
Este projeto, denominado “Proteção ativa da população de priolo e do seu habitat e gestão
sustentável da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme”, Pretende contribuir para a gestão
do sítios da Rede Natura 2000 ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e SIC Serra da
Tronqueira/Planalto dos Graminhais, através da implementação de medidas inovadoras de
gestão e restauração da floresta Laurissilva, monitorização da biodiversidade, gestão do uso
público, sensibilização das populações e promoção da sustentabilidade a longo prazo. Esta
gestão melhorada da ZPE irá contribuir para a conservação efetiva da população mundial de
Priolo (Pyrrhula murina) que se encontra restrita a esta área protegida da ilha de São Miguel,
nos Açores.
.
-O/A técnico/a reporta ao Coordenador do projeto, tem também responsabilidade na
realização das saídas de campo, angariação de voluntários, apoio na realização de
campanhas de sensibilização e elaboração de relatórios técnicos.
Tarefas principais:
§
§
§
§
§
§
§
§

Continuação da monitorização da linha de água que foi alvo de recuperação e realização
do relatório final da ação.
Apoio no tratamento de dados e publicação de resultados das ações de monitorização
do projeto;
Apoio na elaboração e revisão de relatórios das ações de conservação e monitorização
e relatório final do projeto;
Atualização da base de SIG do projeto;
Apoio nas ações de monitorização da vegetação;
Apoio em atividades de sensibilização e com voluntários;
Apoio no desenvolvimento de candidaturas;
Desenvolver quaisquer outras atividades pontuais que lhe sejam atribuídas por decisão
da Coordenação ou da Direção Nacional.

Requisitos:
§

Licenciatura em Ciências Naturais (por exemplo: Biologia, Engenharia Florestal,
Engenharia Agrónoma, Engenharia Biofísica).

§

Capacidade de elaboração de relatórios técnicos e artigos científicos;

§

Experiencia no tratamento de dados científicos e domínio de software livre para este fim;

§

Domínio de software de SIG (Arc-GIS);

§

Conhecimentos de ecologia insular;

§

Conhecimentos de informática na óptica do utilizador, sendo essencial o conhecimento
do Office;

§

Residência ou disponibilidade para viver em São Miguel;

§

Bom domínio da língua Inglesa, falado e escrito;

§

Organizado e responsável no cumprimento do horário acordado e das tarefas atribuídas;

§

Caráter dinâmico, empreendedor, capaz de encontrar soluções para os problemas
correntes de um projecto;

§

Capacidade de organização e de comunicação;

§

Capacidade de trabalhar em equipa e de relacionamento com voluntários;

§

Carta de condução. Preferência para experiência na condução de veículos todo-oterreno.

Condições de trabalho:
O cargo prevê um salário bruto na ordem de €1140, em regime de contrato de trabalho a
termo certo por 12 meses. Todas as candidaturas devem conter curriculum vitae resumido
(máximo de 3 páginas) e carta de motivação com contactos de pelo menos duas referências,
dirigido exclusivamente por correio eletrónico para azucena.martin@spea.pt com a referência
“SIGAzores 2018”, até ao dia 17 de junho de 2018. Não serão aceites candidaturas enviadas
por outros meios ou após esta data.

