
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Encontra-se aberto concurso, de 16 a 24 de Julho 2018, para apresentação de candidatura a 

uma Bolsa de Investigação no âmbito de investigação em curso no tema “Desenvolvimento de novos 

produtos com base no porco de raça bísara, cuscuz e mel”, a decorrer na Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Bragança. O bolseiro/ bolseira irá efetuar trabalhos no âmbito da desmancha 

de carcaça de suíno, dissecação de peças açougueiras, preparação de amostras e acompanhamento 

de análises sensoriais. 

Os candidatos deverão possuir Licenciatura em Engenharia Zootécnica ou Alimentar ou ainda, em 

área afim e ter experiência de trabalho laboratorial. Os critérios de avaliação das candidaturas serão: 

a) Classificação final das Habilitações Académicas e qualidade do CV e a sua adequação para o 

projeto em causa (50%); 

b) Experiência na realização de trabalho laboratorial nas áreas de do presente concurso (40%). 

Documentos de Candidatura:  

-          Curriculum vitae detalhado do candidato; 

-          Carta de motivação e objectivos profissionais do candidato; 

-          Cópia dos trabalhos publicados (caso disponha); 

-          Até três cartas de referência. 

  

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica); Regulamento de Bolsas do Instituto Politécnico de Bragança. 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 

Bragança. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 2 

meses, com início previsto 10 de Setembro de 2018. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde 745€, conforme tabela 

de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País para Bolsas de Investigação (BI) – 

Mestres (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), valor a que acresce o montante decorrente 

do Seguro Social Voluntário. O pagamento da bolsa será efectuado por transferência bancária. 

 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


Composição do Júri de Selecção: Presidente do Júri - Professor Coordenador com Agregação Alfredo 

Teixeira, e pelos vogais efetivos Professores Adjuntos Fernando Sousa e Sandra Rodrigues. Suplente: 

Professor Adjunto Lurdes Galvão. 

  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão enviados 

aos candidatos, através de lista ordenada por nota final, por notificação eletrónica para o email 

disponibilizado no processo de candidatura 

 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período de expediente, entre as 9h 

e as 12h30m ou entre as 14h e as 17h30m na secretaria da Escola Superior Agrária, ou remetidas 

por correio eletrónico para las-esa@ipb.pt ou correio normal para: 

 

A/C Fernando Sousa 

Laboratório de Análise Sensorial 

Escola Superior Agrária 

Campus de Santa Apolónia 

Apartado 1172 

5301-855 Bragança 

mailto:las-esa@ipb.pt

