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PT 

EN 

I. PT 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - GESTOR DE PROJETO BIOLAB 

BioLab Lisboa está à procura de um Gestor de Projeto.  

BioLab Lisboa - capacitar a cidade de Lisboa na área da Biotecnologia, é uma iniciativa entre a 

Câmara Municipal de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e FCiências.ID - 

Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências. 

Mediante o envolvimento dos cidadãos, estruturas locais, stakeholders e decisores no processo 

de cocriação para o desenvolvimento social através da ciência e inovação, esta iniciativa articula-

se ao longo de dois objetivos operacionais principais:  

1. Proporcionar aos seus utilizadores experiências de novos conceitos de investigação e 

desenvolvimento de soluções inovadoras, tendo em conta a conceção de "Cidades do 

Futuro";  

2. Desenvolver a Economia BioCircular de Lisboa, de modo a torná-la uma referência 

internacional nas áreas da Inovação, Criatividade e Empreendedorismo.  

BioLab Lisboa desenvolve diversos programas educativos e de investigação relacionados com as 

aplicações e implicações da Biofabricação. Desenvolve projetos em diferentes escalas, desde 

dispositivos inteligentes para recolha de dados pelos cidadãos (Smart Citizen), a nova geração 

de Biomateriais e Bioserviços, até novos modelos de produção para as cidades. 

DESCRIÇÃO 

Procuramos uma pessoa entusiasta, independente, altamente organizada e criativa como gestor 

de projeto, com grande interesse na tecnologia e inovação. O perfil certo deverá ser capaz de 

misturar competências técnico-científicas de gestão. Este perfil será responsável pela 

implementação da estratégia para a comunidade BioLab Lisboa, reportando ao Conselho de 

Gestão desta Iniciativa.  

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

• Monitorizão do progresso geral, marcos e resultados da iniciativa; 

• Operacionalização e calendarização das atividades; 

• Ponto de contacto entre intervenientes internos e externos;  

• Elaboração de relatórios técnicos provisórios e finais;  

• Apoio aos utilizadores e pessoal em projetos educativos e de investigação relacionados 

com a utilização de aplicações e máquinas; 

• Formador em DYI, Biomaking e impressão 3D. 

• Contribuição para o desenvolvimento de projetos de investigação aplicada, aplicações 

industriais, conceção de produtos e transferência de conhecimentos; 

• Manutenção e desenvolvimento da tecnologia de fabricação existente no BioLab, bem 

como o desenvolvimento de novos processos criativos; 

• Papel ativo na identificação e desenvolvimento de novas colaborações. 
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COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

• Elevadas competências sociais, capaz de interagir em ambientes multiculturais e 

diversificados; 

• Experiência como gestor de projetos; 

• Espírito de equipa e capacidade de trabalhar de forma independente; 

• Experiência apreciada em ferramentas de Fabricação Digital (Cortadora a Laser, 

Fresadora, Impressoras 3D...); 

• Especialização apreciada em programação (Python, Linux, RaspberryPI); 

• Experiência anterior na gestão e interação com estudantes; 

• Experiência anterior de trabalho em equipa; 

• Experiência anterior no trabalho de investigação; 

• Autónomo, capaz de assumir responsabilidades e coordenar uma equipa de forma 

eficiente; 

• Atitude positiva e mentalidade otimista; 

• Disposto a aprender, motivado, entusiasta. 

REQUISITO ESPECÍFICOS 

• Grau académico: Mestrado ou doutoramento numa área científica relevante.  

• Outras competências: Fluência em português, sendo que conhecimentos de inglês são 

uma vantagem e outras línguas uma mais-valia adicional. 

DETALHES DO CONTRATO  

• Contrato a termo resolutivo certo, com duração de 1 ano, renovável 

• Contrato em regime de tempo integral (35h semanais, de segunda a sexta-feira) 

• Data de início: Após o preenchimento da vaga.  

• Salário: Valor adequado ao grau académico e experiência (valor base mínimo 

1.140,00€).  

PRAZO E APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

O período de manifestação de interesse terminará com o preenchimento da vaga.  

Envie o seu CV e uma Carta de Motivação para rhcontratos@fciencias-id.pt com este assunto: 

"MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PROJECT MANAGER BioLab Lisboa"  

 

Data de publicação: 29/06/2021 
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II. EN 

JOB APPLICATION – BIOLAB PROJECT MANAGER  

BioLab Lisboa is looking for one Project Manager  

BioLab Lisboa - empowering the city of Lisbon in the area of Biotechnology, is a partnership 

between Câmara Municipal de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa and 

FCienciasID. 

By engaging citizens, local actors, stakeholders and policy makers on co-creation process for 

societal development through science and innovation, this initiative is articulated along two 

main operational objectives:  

1. To provide its users with experiences of new concepts of research and development of 

innovative solutions, given the conception of "Cities of the Future";  

2. To develop Lisbon's Bio-Circular Economy in order to make it an international reference 

in the areas of Innovation, Creativity and Entrepreneurship.  

BioLab Lisboa develops several educational and research programs related to the applications 

and implications of bio fabrication. It develops projects in different scales, from smart devices 

for data collection by individuals (Smart Citizen), the new generation of Biomaterials and 

BioServices, to new production models for cities. 

DESCRIPTION 

We are looking for an enthusiastic, self-sufficient, highly organized and creative person as 

project manager, with great interest in technology and innovation. The right profile should be 

able to mix management and technical skills. This profile would be in charge of the 

implementation of the BioLab Lisboa community strategy, reporting to the Management Board 

for this Initiative. 

Main Responsibilities  

• Monitoring the overall progress regarding milestones and deliverables; 

• operationalising and timing of activities; 

• Acting as the centre of communication between all internal and external stakeholders; 

• Preparation of deliverables, technical interim and final reports; 

• Supporting users & staff in existing educational and research projects, related to the use 

of applications and machines; 

• Teaching in DYI, Biomaking as well as 3D printing; 

• Contributing to the development of applied research projects, Industrial applications, 

product design and knowledge transfer; 

• Maintenance and development of the existing fabrication technology at the BioLab, as 

well as developing new creative processes; 

• Active role in identifying and developing new collaborations. 
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Required Skills 

• High social skills, capable of interacting in multicultural and diverse environments; 

• Experience as a project manager; 

• Team spirit and the ability to work independently; 

• Expertise appreciated in Digital Fabrication tools (Laser Cutter, Milling Machine, 3D 

printers… ); 

• Expertise appreciated in Coding (Python, Linux, RaspberryPI); 

• Previous experience in managing and interacting with students; 

• Previous experience in team working; 

• Previous experience in working in research; 

• Autonomous, able to take on responsibilities and coordinate a team efficiently 

• Positive stress mindset; 

• Willing to learn, motivated, enthusiastic. 

SPECIFIC REQUIREMENTS 

• Other competences: Fluent in Portuguese, English is a plus – other languages are an 

additional bonus; 

• Academic degree: Master or PhD in a relevant field. 

CONTRACT DETAILS  

• Definite [...] duration fixed-term employment contract,1-year duration, renewable;  

• Full time position (35 h week, from Monday to Friday); 

• Starting date: As soon as possible; 

• Salary: salary amount according to academic degree and experience (minimum gross 

amount 1.140,00€). 

DEADLINE AND APPLICATIONS SUBMISSION  

The application period will close with the vacancy filling. 

Send your CV and a motivation Letter to rhcontratos@fciencias-id.pt with this subject: “JOB 
APPLICATION – PROJECT MANAGER BioLab Lisboa”  

Publication date: 29/06/2021 

 

 


