
Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

 

Encontra-se aberto concurso para apresentação de candidatura a uma Bolsa de Investigação, para um 

período de 6 meses, no âmbito do projecto ADG-07/2013 "Levantamento dos pombais tradicionais, 

curriças e moinhos de água na área de intervenção ITI-DI", a decorrer na Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Bragança. 

1. Perfil dos candidatos: Os candidatos deverão possuir Licenciatura em Engenharia Agronómica, 

Engenharia do Ambiente, ou afins. 

Critérios de Selecção: apreciação curricular (40%); experiência em trabalhos de campo de 

recolha/levantamento de informação (30%); resultado da entrevista aos candidatos convocados (30%).  

São condições necessárias para a selecção dos candidatos, as seguintes: 

- conhecimentos de desenho técnico e de materiais de construção; 

- conhecimentos de cartografia e de sistemas de georreferenciação; 

- domínio das aplicações informáticas de produtividade e de software de GIS (ArcGIS); 

São condições preferenciais para a selecção dos candidatos, as seguintes: 

- bom conhecimento da região de Trás-os-Montes e facilidade de contacto com as populações rurais; 

- carta de condução.  

2. Documentos de Candidatura:  

- Curriculum vitae detalhado do candidato. 

- Carta de motivação e objectivos profissionais do candidato. 

- Cópia dos trabalhos publicados. 

- Até três cartas de referência. 

As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente, enviadas para o endereço de email (bb@ipb.pt) 

ou enviadas por correio para: 

José Carlos Barbosa 

Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Bragança 

Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172 

5301-855 Bragança 

3. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: O concurso decorre de 12 a 24 de Junho de 

2013. O Resultado do processo de selecção será divulgado através de notificação dos candidatos via 

correio electrónico. 

4. Composição do Júri de selecção:  

Presidente: Professor Adjunto José Carlos Barbosa 

Vogal: Professor Adjunto António Castro Ribeiro 

Vogal: Professor Adjunto João Verdial Andrade 



5. Subsídio de manutenção mensal: O bolseiro será remunerado de acordo com a tabela de valores 

das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela FCT a Bolsas de Investigação (BI) – Licenciado. 

 

6. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária do Instituto 

Politécnico de Bragança e implica deslocações pela região de Trás-os-Montes. 

 

7. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto para Julho/Agosto de 

2013.  

 

Para esclarecimentos relacionados com o trabalho a realizar e o conteúdo do projecto, contactar: 

José Carlos Barbosa 

email: bb@ipb.pt  

 

 

 


