BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Encontra-se aberto concurso, de 15 a 29 de Novembro de 2013, para apresentação de
candidaturas a uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT), nas áreas da Gestão
e Ciências Agrárias, para realizar trabalhos de transferência de conhecimentos e tecnologias e
gestão de ciência, pelo período de 6 meses, eventualmente renovável até ao máximo de 36
meses, no âmbito do projeto FP7, intitulado “TRADEIT: Traditional Food: Entrepreneurship,
Innovation and Technology Transfer”.
Os trabalhos serão realizados na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança
(Unidade de Investigação: Centro de Investigação de Montanha - CIMO), com início previsto
para 1 Janeiro de 2014.
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 em Nutrição, Gestão, Engenharia Alimentar, ou
áreas afins. Os critérios de avaliação das candidaturas serão:
a) Classificação final de Licenciatura (30 %).
b) Fluência no inglês escrito e oral (30%).
c) Experiência na organização de eventos (ex. conferências, seminários, workshops)
(15%).
c) Outros elementos curriculares (25%).

Nos casos em que se considere necessário, poderá ocorrer entrevista dos candidatos.
Documentos de Candidatura:
-

Curriculum vitae detalhado do candidato.

-

Carta de motivação e objectivos profissionais do candidato.

-

Cópia dos certificados relevantes para a candidatura.

-

Até três cartas de referência.

O Júri responsável pela Selecção será constituído pelos Doutores Elsa Ramalhosa, José
Santos e José Alberto Pereira.
O bolseiro será remunerado de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no
país, atribuídas pela FCT a Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT).
O resultado do processo de selecção será divulgado através de notificação dos candidatos.

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, enviando os documentos solicitados
para:

A/C Prof. Doutora Elsa Ramalhosa
Escola Superior Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172
5301-855 Bragança

Tel.: 273303308

Fax: 273325405

