A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves procura

Técnico para projetos
de Conservação de Avifauna
(m/f)

O cargo é criado para dar apoio a vários projetos de conservação desenvolvidos pelo
Departamento de Conservação Terrestre da SPEA, nomeadamente trabalhos de
monitorização relacionados com salinas e zonas húmidas, aves florestais e mapeamento de
habitats.
O titular exercerá as suas funções no Departamento de Conservação Terrestre da SPEA
em Lisboa, prevendo-se por isso que dê igualmente apoio a outros programas e projetos
que tenham a componente de monitorização de aves.
O/A técnico/a reporta ao Coordenador do projeto e aos assistentes de projeto responsáveis
pela ações em que irá dar apoio, 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:


Implementar o projeto Saltpans Recovery Project, coordenado a nível europeu pela
VBN e que inclui entre outros parceiros a SPEA, garantindo a execução das
tarefas/atividades que sejam responsabilidade da SPEA no âmbito do mesmo
protocolo, incluindo os trabalhos de monitorização da avifauna de salinas e zonas
costeiras, avaliação de medidas de gestão de habitat, a realização de relatórios
técnicos, a promoção e divulgação da importância destes habitats, o apoio na
criação de materiais de divulgação, apoio na organização de saídas de campo e
outras atividades para a população e coordenação dos voluntários que colaborem
nas mesmas. Participação em eventos de discussão sobre a temática para
divulgação do projeto, apoio no desenvolvimento de candidaturas;



Apoiar as atividades desenvolvidas pela SPEA no âmbito do projeto ECOFAC VI –
São Tomé and Príncipe Natural Parks, nomeadamente na coordenação e
manutenção da base de SIG do projeto;



Apoiar a realização das atividades de outros projetos ou ações que contenham a
componente de monitorização de avifauna;



Apoio à análise dos processos de discussão pública de Estudos de Impacte
Ambiental, planos e políticas com relevância para a rede de IBAs;



Desenvolver quaisquer outras atividades pontuais que lhe sejam atribuídas por
decisão do Coordenador, Diretor Executivo ou da Direção Nacional.

Requisitos:


Licenciatura na área das Ciências Naturais, como Biologia ou equivalente.



Experiência na identificação de espécies de aves, especialmente de aves limícolas,
incluindo a realização de censos e contagens.



Domínio de software de SIG.



Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, especialmente Microsoft Office®.



Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa.



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



Carácter dinâmico, empreendedor, capaz de encontrar soluções para os problemas
correntes de um projeto;



Capacidade de organização e de comunicação;



Capacidade de trabalhar em equipa e de relacionamento com voluntários;



Capacidade de elaboração de relatórios técnicos e de materiais divulgativos;



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

Condições de trabalho:
O cargo prevê um salário bruto na ordem de 900€, em regime de contrato de trabalho a
termo certo de 12 meses. Todas as candidaturas devem conter curriculum vitae resumido
(máximo de 3 páginas) e carta de motivação com mínimo de 2 referências, dirigido
exclusivamente por correio eletrónico para joaquim.teodosio@spea.pt com a referência
“DTer2018” em assunto, até ao dia 30 de Setembro de 2018 inclusive. Não serão aceites
candidaturas que não cumpram estes requisitos ou que sejam submetidas após esta data.
Nota importante:
A SPEA reserva-se ao direito de não seleccionar qualquer dos candidatos que se
apresentem, se entender que não reúnem as condições para o cargo.

