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Técnico de Investigação - Ref. AquaValor 1/2021 A 
AquaValor vem divulgar a seguinte oferta de trabalho:  

  

Área de formação inicial: ciências farmacêuticas e áreas afins   

Nível de qualificação: Mestrado;  

Experiência profissional: Experiência em análises físico-químicas e microbiológicas da água. 
Coordenação de laboratório de Análises. Conhecimento em sistemas de gestão da qualidade. 
Conhecimento da norma NP EN ISO/IEC 17025:2018.  

Funções/atividades a desempenhar: direção técnica do laboratório, gestão e coordenação do 
laboratório, e de atividades de investigação, transferência e valorização do conhecimento no 
âmbito do mesmo; responsável pela gestão de bens, serviços e recursos humanos necessários à 
manutenção do laboratório. Deve garantir a validação técnica e funcional dos procedimentos 
laboratoriais a realizar em conformidade com as melhores práticas e regulamentações em vigor.  

Remuneração bruta mensal: 2025,35 €  

Local de trabalho: Rua Doutor Júlio Martins n.º 1, Chaves;  
  
Data de início de contrato: 01/04/2021  
  
Duração do contrato: 24 meses.  
  
Métodos de seleção: as candidaturas recebidas serão alvo de análise curricular. Os candidatos 
que revelem um perfil curricular coincidente com o pretendido serão convocados para realização 
de uma entrevista.  
  
Prazo e envio da candidatura: O currículo, juntamente com o comprovativo de habilitações 
académicas e outros documentos que suportem a formação e experiência dos candidatos, devem 
ser enviados até ao dia 03/03/2021 para o e-mail rh@aquavalor.pt, com indicação da seguinte 
referência “AquaValor 1/2021”.  
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Research Technician – Ref. AquaValor 1/2021 
AquaValor publishes the following job offer:  

  

Initial training area: pharmaceutical sciences and similar areas  

Qualification level: Master Degree;  

Professional experience: Experience in physicochemical and microbiological analysis of water. 
Analysis laboratory coordination. Knowledge in quality management systems. Knowledge on 
the NP EN ISO / IEC 17025: 2018 standard.  

Functions / activities to perform: technical direction of the laboratory, management and 
coordination of the laboratory, and of research, transfer and valorisation of knowledge activities 
performed within its context; responsible for the management of goods, services and human 
resources needed to maintain the laboratory. He/she must ensure the technical and functional 
validation of the laboratory procedures to be carried out in accordance with current best practices 
and regulations.  

Gross monthly remuneration: € 2025.35  

Workplace: Rua Doutor Júlio Martins n.º 1, Chaves;  

Contract start date: 01/04/2021  

Contract duration: 24 months.  

Selection methods: applications received will be subject to curriculum analysis. Candidates who 
reveal a curriculum profile coinciding with the intended one will be invited to a selection 
interview.  

Deadline and submission of the application: The curriculum, together with proof of academic 
qualifications and other documents that support the candidates' training and experience, must be 
sent until 03/03/2021 to the email rh@aquavalor.pt, with the following reference “AquaValor 
1/2021”.  
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