Bolsa de Investigação (BI – Mestrado) no âmbito do Projeto ValNuts –
Valorização dos frutos secos de casca rija (FSCR)

Encontra-se aberto concurso, de 18 de Julho 2018 a 01 de Agosto de 2018, para apresentação
de candidaturas a uma

Bolsa de Investigação (BI – Mestrado) no âmbito do Projeto ValNuts

– Valorização dos frutos secos de casca rija (FSCR), para realizar trabalho laboratorial, pelo
período de 6 meses, com possibilidade de renovação por mais 6 meses.
Os trabalhos serão realizados na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança,
com início previsto para 1 de Setembro de 2018.
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 pela Lei
nº 40/2004 de 18 de Agosto de 2004.
Os candidatos deverão possuir Licenciatura e Mestrado na área Alimentar ou afins e ter
experiência de trabalho laboratorial ao nível de análises químicas e microbiológicas de géneros
alimentícios. Os critérios de admissão e seriação dos candidatos obedecerão às seguintes
ponderações:
a) Classificação final das habilitações académicas e qualidade do CV e sua adequação
para o projeto em causa (70 %).
b) Experiência em realizar análises químicas e microbiológicas de produtos alimentares
(20%).
c) Fluência no inglês escrito e oral (10%).
Nos casos em que se considere necessário, poderá ocorrer entrevista dos candidatos.
Documentos de Candidatura:
-

Curriculum vitae detalhado do candidato.

-

Carta de motivação e objetivos profissionais do candidato.

-

Cópia dos certificados relevantes para a candidatura.

O Júri responsável pela Seleção será constituído pelos Professores Elsa Ramalhosa, como
Presidente, e José Alberto Pereira e Paula Baptista, como vogais.
O bolseiro será remunerado de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no
país, atribuídas pela FCT a Bolsa de Investigação - Mestrado.
O resultado do processo de selecção será divulgado através de notificação dos candidatos.
As candidaturas deverão ser entregues através do e-mail elsa@ipb.pt, ou pessoalmente na
secretaria da Escola Superior Agrária durante o período de expediente, entre as 9h e as
12h30m ou entre as 14h e as 17h30m, ou remetidas por correio para:

A/C Prof. Doutora Elsa Ramalhosa
Escola Superior Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia,
5300-253 Bragança

Tel.: 273303308

Fax: 273325405

