Agrícola
O INE está a realizar o Recenseamento Agrícola 2009 (RA09), inquérito de realização obrigatória nos
países da União Europeia, dirigido a todos os agricultores com o objectivo de conhecer as principais
características da agricultura portuguesa.
A recolha de informação decorre em todo o território nacional, no período compreendido entre
Novembro 2009 e Maio 2010.
A dimensão desta operação estatística torna imprescindível o reforço da estrutura de recolha do INE,
implicando o recrutamento para as funções de:

ENTREVISTADORES – Refª ENT/RA09
Funções genéricas: Recolher, na respectiva área de residência, informação para fins estatísticos, através
de entrevista directa (presencial) junto dos produtores agrícolas;
Requisitos: Habilitações mínimas: 11º ano; possuir conhecimentos de microinformática (preferencial),
de agricultura e da realidade agrícola local; Disponibilidade média de 4 a 5 horas diárias, incluindo sábados.
Facilidade de comunicação, relacionamento interpessoal e sentido de rigor. Possibilidade de deslocação em
viatura própria.
Condições oferecidas: Contrato de Prestação de Serviços (recibo verde) em part-time, com término a
31 de Maio de 2010. Retribuição indexada ao número de entrevistas realizadas dependendo das distâncias
percorridas, variando entre um mínimo de 10,10€ (exploração com condições e sem digitação) e um máximo
de 33,20€ (exploração com condições e com digitação). No final da operação, e em média, as entrevistas
conseguidas em explorações com condições serão pagas a 15,00€. O valor pago por entrevista conseguida
em explorações sem condições pode variar entre 3,25€ e 10,65€, consoante as distâncias percorridas e a
realização da respectiva digitação. O valor pago por entrevista não conseguida pode variar entre 2,40€ e
7,95€, em função de idênticos factores.
Vagas/Local de trabalho (ex-Regiões Agrárias: De acordo com as necessidades específicas em cada
região/local, tendo por base o cumprimento do calendário global da operação

PROCESSO DE SELECÇÃO
O processo de selecção terá por base:
1) Avaliação curricular, com base nos requisitos estabelecidos;
2) Provas de avaliação Psicológica e Entrevista.

CANDIDATURAS
Os interessados deverão enviar a respectiva candidatura (carta de apresentação, indicando a Refª da função
a que se candidata e Currículo vitae) para:
Endereço electrónico: RH-RA09@ine.pt
Endereço postal: Instituto Nacional de Estatística - RH-RA09
Av. António José de Almeida - 1000-043 LISBOA
Data de publicação do anúncio: 2 de Novembro de 2009

