BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI)

Encontra-se aberto concurso, de 16 a 31 de março de 2015, para apresentação de
candidaturas a uma Bolsa de Investigação, na área das Ciências Agrárias para realizar
trabalho técnico e de investigação pelo período de 9 meses, eventualmente renovável por mais
6 meses, no âmbito da investigação em curso no tema “Aplicação da luta biológica contra o
Cancro do Castanheiro” a decorrer no Instituto Politécnico de Bragança / Centro de
Investigação de Montanha.

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 Mestrado na área da Proteção das Plantas /Ciências Agrárias,
ter experiência de trabalho em laboratório e disponibilidade para acompanhar trabalhos de
campo. Os critérios de avaliação das candidaturas são:
a) Habilitações Académicas, e qualidade do CV e sua adequação para o projeto em causa
(50%);
b) Experiência em técnicas laboratoriais na área da proteção das plantas (30%)
c) Experiência comprovada de trabalho na área do projeto (20%).

Caso se considere necessário poderá ocorrer entrevista dos candidatos.

Documentos de Candidatura:
-

Curriculum vitae detalhado do candidato.

-

Carta de motivação e objetivos profissionais do candidato.

O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
pela

FCT,

I.P.

no

País

para

Bolsas

de

Investigação

(BI)

–

Mestrado

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), valor a que acresce o montante decorrente do
pagamento à segurança Social e Seguro Social Voluntário. O pagamento da bolsa será
efetuado por transferência bancária

O Júri responsável pela Selecção será constituído pelos Doutores Eugénia Gouveia, João
Azevedo e Felícia Fonseca

O resultado do processo de selecção será divulgado através de notificação dos candidatos.

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, enviando carta de motivação e CV
para:

A/C Prof. Doutora Eugénia Gouveia
Escola Superior Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia, apartado 1172
5301-855 Bragança

