BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA (BIC)

Ao Abrigo do Regulamento de Bolsas do Instituto Politécnico de Bragança, aprovado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto,
encontra-se aberto concurso, de 5 de Julho a 18 de Julho de 2016, para apresentação de
candidaturas a uma Bolsa de Iniciação Cientifica (BIC), na área das Ciências Agrárias para
realizar trabalhos de investigação pelo período de seis (6) meses, eventualmente renovável até
um máximo de 11 meses, a iniciar a 15 de Agosto de 2016.
Os trabalhos serão realizados no Laboratório de Química e na Unidade de Química Analítica
da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, e pretende-se apoiar diversos
trabalhos de investigação em curso nesta unidade, executando: (a) Tarefas de preparação de
amostras de diversas matrizes biológicas; (b) Apoio à realização de análises; (c) Gestão do
laboratório.
Os candidatos deverão ser estudantes ou licenciados na área da Ciências Agrárias ou afins.
Os critérios de avaliação das candidaturas serão:
a) qualidade do CV e sua adequação (55%);
b) experiência na manipulação e preparação de amostras biológicas (15%);
c) experiência na realização de análises físico-químicas (15%);
c) experiência na gestão de laboratórios (15%).
Nos casos em que se considere necessário poderá ocorrer entrevista dos candidatos e a sua
classificação será ponderada no item a).
A remuneração será de acordo com a tabela de valores para Bolsas no país atribuídas pela
FCT para Bolsas de Iniciação Científica.
O Júri responsável pela Selecção será constituído pelo Dr. Rui Miguel Vaz de Abreu, Eng.
Jorge Sá Morais e Dr. Fernando Fernandes.
As candidaturas deveram ser formalizadas mediante envio do curriculum vitae detalhado e
comprovativo das habilitações académicas para:
A/C Dr. Rui Miguel Vaz de Abreu
Escola Superior Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia, apartado 1172
5301-855 Bragança
Tel.: 273303244
Fax: 273325405
O Resultado do processo de Selecção será divulgado através de notificação dos candidatos
por via electrónica.

