
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) - Bolsa de investigação para Licenciado 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsas de Iniciação Científica, no âmbito 
das atividades do projeto “Systematic review and meta-analysis of occurrence of biological 
hazards on food matrices and risk factors of sporadic foodborne disease”, 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 para apresentação de candidaturas a uma Bolsa de Investigação (BI) para Licenciado 
para um período de três (3) meses, com início previsto a 1 de Dezembro de 2017. 

Requisitos de admissão: 

São admitidos a concurso candidatos com o grau de licenciado na área de Ciências 

Alimentares. Será dada prioridade a candidatos com experiência em: 1) Estudos de meta-

análise, 2) Utilização de software de gestão de referências bibliográficas: JabRef e Zotero, 3) 

Experiência em análises laboratoriais físico-químicas, microbiológicas em carne e produtos 

cárneos. 

Trabalho a desenvolver: 

O trabalho visa a execução de: (a) estudos de meta-análise, (b) preparação de artigos 

científicos e (c) análises laboratoriais físico-químicas, microbiológicas em carne e produtos 

cárneos. 

 

Local de trabalho: 

O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação de Montanha (CIMO) – sob a 

orientação científica da Dra Ursula Barron e do Dr. Vasco Cadavez. 

Duração da bolsa: 

A bolsa terá à duração de 3 meses. 

Métodos de seleção: 

Os critérios de avaliação das candidaturas serão: (a) qualidade e adequação do Curriculum 

Vitae (40%); (b) experiência em meta-análise (25%); (c) experiência na utilização dos softwares 

de gestão de referências bibliográficas JabRef e Zotero (10%); e (d) experiência em análises 

físico-químicas, microbiológicas de carne e produtos cárneos (25%). Caso se considere 

necessário, os candidatos poderão ser submetidos a uma entrevista e a sua classificação será 

ponderada nos itens (b), (c) e (d). 

Composição do Júri de Selecção: 

Vasco Cadavez (Presidente), Ursula Gonzales-Barron (vogal), Fernando Monteiro (vogal). 

Valor do subsídio de manutenção mensal: 

O montante da bolsa corresponde à tabela de valores das bolsas 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

http://cimo.esa.ipb.pt/web/index.php?r=project/view&id=119
http://cimo.esa.ipb.pt/web/index.php?r=project/view&id=119
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


para Bolsas de Investigação (BI). Ao bolseiro será pago o Seguro de Acidentes Pessoais e o 

Seguro Social Voluntário (SSV), nos termos do Estatuto do Bolseiro de Investigação, sendo no 

entanto da responsabilidade do bolseiro a adesão ao SSV. O pagamento da bolsa será efetuado 

por transferência bancária. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 

obtida, afixada em local visível e público da Escola Superior Agrária de Bragança, sendo o 

candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio electrónico. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

O concurso encontra-se aberto no período de 26 de Outubro a 15 de Novembro de 2017. As 

candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de motivação acompanhada 

dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos 

considerados relevantes. As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para 

Ursula Barron (ubarron@ipb.pt), indicando no assunto “Candidatura a BI-ANSES/IPB”. 

mailto:fmoreira@isa.ulisboa.pt

