BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (BIC)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica (BIC) no
âmbito do projecto “POCTEP - RED/AGROTEC “Red transfronteriza España Portugal de
experimentación y transferencia para el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial”.
Área Científica: Ciências Agrárias
Requisitos de admissão: Os candidatos deverão possuir preferencialmente um mínimo de 3
anos de formação (1º ciclo) em Engenharia Agronómica ou afim e frequência actual
comprovada no Ensino Superior (preferencialmente ao nível do 2º Ciclo), ter disponibilidade
para acompanhar os trabalhos de campo e carta de condução.
Plano de trabalhos: As actividades do projecto serão desenvolvidas em Bragança e
Mirandela e consistirão na recolha e análise de dados de ensaios na cultura da vinha.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de
Recursos Humanos 2010 e Regulamento de Bolsas de investigação do Instituto Politécnico
de Bragança.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação de Montanha CIMO da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, com a realização de
trabalho de campo no Concelho de Mirandela, sob a orientação científica do Prof. Doutor
António Castro Ribeiro
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 4 meses, com início previsto para Junho de
2015.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 385,00.,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), a pagar mensalmente por transferência
Bancária.
Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
a) Classificação final de Licenciatura, e qualidade do CV e sua adequação para o projecto
em causa (50%);
b) Experiência em trabalhos de campo e de laboratório desenvolvidos no âmbito de
projectos ou estágios na área da viticultura e tecnologia de vinhos (50%).
Composição do Júri de Selecção: Professores António Castro Ribeiro, Albino Bento e João
Verdial Andrade

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida a afixada em local visível e
público da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, sendo os candidatos
notificado através de e-mail.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 27 de Abril a 11 de Maio de 2015.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: carta de motivação, Curriculum Vitae,
certificado de habilitações, declaração comprovativa da frequência do Ensino Superior,
outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente na Secretaria da Escola Superior
Agrária de Bragança nos dias úteis durante o período das 9h00 às 17h30 na morada a seguir
indicada, remetidas por correio ou por email:
A/C Prof. Doutor António Castro Ribeiro
Escola Superior Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172
5301-855 Bragança
Email: antrib@ipb.pt

