
 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) - Licenciatura 

 

Encontra-se aberto concurso, de 12 a 25 de novembro de 2019, para apresentação de 

candidaturas a uma Bolsa de Investigação (BI - Licenciatura), na área da Educação 

Ambiental para implementar percursos pedestres e desenvolvimento de conteúdos 

interpretativos e recursos no âmbito da educação ambiental pelo período de seis meses, 

eventualmente renovável por igual período, no âmbito do Projeto CIARA. 

Os trabalhos serão realizados na área envolvente do CIARA, com início previsto para 2 de 

dezembro 2019, sob a orientação científica dos Professores Paulo Mafra e Paulo Cortez. 

A atribuição da bolsa tem por base o Regulamento de Bolsas de investigação do Instituto 

Politécnico de Bragança e o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pelo Lei 

nº 40/2004 de 18 de Agosto de 2004. 

Os candidatos deverão possuir Licenciatura na área da Educação Ambiental, estar 

matriculados num Mestrado em área afim e ter disponibilidade para acompanhar trabalhos de 

campo. Os critérios de avaliação das candidaturas serão: 

a) Classificação final de Licenciatura, e qualidade do CV e sua adequação para o projeto 
em causa (40%); 

b) Experiência em organização de percursos pedestres e elaboração de recursos 
associados à Educação Ambiental (40%); 

c) Conhecimentos de flora, fauna, cartografia e fotografia (20%). 

Nos casos em que se considere necessário poderá ocorrer entrevista dos candidatos.  

Documentos de Candidatura:  

- Curriculum vitae detalhado do candidato. 

- Carta de motivação e objetivos profissionais do candidato. 

- Cópia dos trabalhos publicados e certificados relativos ao CV. 

- Um carta de referência. 

 

O Júri responsável pela seleção será constituído pelos Doutores Paulo Cortez, Paulo Mafra e 

Teresa Montenegro Correia  

O bolseiro será remunerado de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no 

país atribuídas pela FCT a Bolsas de Investigação (BI). 

 



Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 

obtida, sendo os candidatos notificados por e-mail. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de motivação 

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e 

outros documentos comprovativos considerados relevantes. As candidaturas deverão ser 

remetidas por e-mail para Professor Paulo Cortez (pcortez@ipb.pt), indicando no assunto 

“Candidatura a BI”.  

 

 

 

 


