
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) 

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 1 a 28 de Agosto de 2016, para apresentação de candidaturas 

a uma Bolsa de Investigação (BI), na área das Ciências Agrárias para realizar trabalhos de 

investigação pelo período de três (3) meses, renovável até um máximo de 6 meses, a iniciar a 

26 de Setembro de 2016. 

Os trabalhos serão realizados no Centro de Investigação de Montanha (CIMO) da Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, e visam apoiar trabalho de investigação 

em curso, executando: (a) Pesquisa bibliográfica; (b) Compilação de resultados bibliográficos 

sobre factores de risco de infecção esporádica ligados a perigos transmitidos por alimentos, e 

ocorrência de perigos microbiológicos em diferentes matrizes alimentares; (c) 

desenvolvimento de uma base de dados; e (d) Apoio à realização de análise de dados. 

Os candidatos deverão possuir o grau de Mestre numa das seguintes áreas: 

Zootecnia/Veterinária, Ciência dos Alimentos, Microbiologia ou Matemática/Estatística. Os 

critérios de avaliação das candidaturas serão: a) qualidade do CV e sua adequação (30%); b) 

domínio da língua inglesa (30%); c) experiência em pesquisa bibliográfica e na utilização de 

gestores de referências bibliográficas (15%); d) noções de estatística em particular de métodos 

de meta-análise (15%); e) domínio na utilização de Excel e de base de dados (10%). Caso se 

considere necessário, os candidatos podem ser submetidos a uma entrevista e a sua 

classificação será ponderada nos itens b) e c). 

A remuneração será de acordo com a tabela de valores para Bolsas de Investigação (BI), no 

país, atribuídas pela FCT. O Júri responsável pela Selecção será constituído pela Dra. Ursula 

Gonzales-Barron, Dr. Vasco Cadavez e Dra. Fátima Lopes da Silva. 

As candidaturas deveram ser formalizadas mediante envio do curriculum vitae detalhado e 

comprovativo das habilitações académicas para: 

A/C Dra. Ursula Gonzales-Barron 
Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária de Bragança, IPB. 
Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172 5301-855 Bragança  
 
ou  
 
por e-mail a: ubarron@ipb.pt 
 

O Resultado do processo de Selecção será divulgado através de notificação dos candidatos por 

via electrónica. 


