
 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) 

 

Encontra-se aberto concurso, de 3 a 15 de fevereiro de 2014, para apresentação de 

candidatura a uma Bolsa de Investigação (BI- Mestre), na área das Ciências Agrárias para 

realizar trabalhos de investigação pelo período de 18 meses, eventualmente renovável até ao 

máximo de 24 meses, no âmbito do projeto PRODER nº 46577 PlantLact: Novos produtos 

lácteos funcionais sem conservantes sintéticos. 

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 de março 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 mestrado na área das Ciências Agrárias ou afins e ter 

experiência de trabalho laboratorial. Os critérios de avaliação das candidaturas serão: 

a) Classificação final das Habilitações Académicas, qualidade do CV e sua 
adequação para o trabalho em causa (65%); 

b) Experiência em análises físico-químicas de alimentos e em técnicas analíticas, 
incluindo cromatografia líquida e gasosa e espectrometria de massa, e ensaios 
de bioatividade nomeadamente, antioxidante e citotoxicidade (35%). 

Nos casos em que se considere necessário poderá ocorrer entrevista dos candidatos e a sua 

classificação será ponderada no item a).  

Documentos de Candidatura:  

- Curriculum vitae detalhado do candidato. 

- Certificado de habilitações. 

- Cópia dos trabalhos publicados. 

O Júri responsável pela seleção será constituído pelos Doutores Isabel Ferreira, Rui Abreu e 

pelo Mestre Amílcar António. 

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). 

O Resultado do processo de seleção será divulgado através de notificação dos candidatos, via 

correio eletrónico.  

 



Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, enviando os documentos acima 

mencionados, por correio para: 

 

A/C Prof. Doutora Isabel Ferreira 

Escola Superior Agrária de Bragança 

Campus de Santa Apolónia, apartado 1172 

5301-855 Bragança 

 

 

 


