
 
 
  
 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Encontra-se aberto concurso de 19 de novembro a 03 de dezembro de 2018 para 
apresentação de candidatura a Bolsa de Iniciação Científica para realizar trabalhos no 
âmbito da investigação em curso “EGIS – Estratégias de Gestão do Solo e da Água em 
Espécies Produtoras de Frutos Secos” pelo período de 6 meses.  

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 janeiro de 2019, e consistem em análises de solos e 
plantas e atividades de campo.  

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 Decreto-Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto de 2004.  

Os candidatos deverão possuir licenciatura em Ciências Agrárias. Serão também 
valorizados elementos curriculares que demonstrem apetência dos candidatos por 
atividades de investigação e será sobretudo valorizada a inscrição em mestrado numa 
área afim. Os critérios de avaliação das candidaturas são:  

a) classificação final de licenciatura (50%); e  
b) qualidade e adequação do currículo às tarefas previstas no projeto (50%).  
O júri, se entender ser necessário, poderá convocar para entrevista os melhores 

candidatos para demonstração de conhecimentos na área específica do concurso.  
Nesta situação, a ponderação dos critérios de avaliação passará a ser a seguinte:  
a) classificação final de licenciatura (30%);  
b) qualidade e adequação do currículo às tarefas previstas no projeto (30%).  
c) entrevista com os candidatos melhor posicionados após aplicados os critérios a) 

e b) (40%).  
 
Documentos de candidatura:  
- Curriculum vitae detalhado, com comprovação dos elementos indicados;  
- Carta de motivação e objetivos profissionais;  
- Cartas de referência (facultativo).  
 
O Júri responsável pela seleção dos candidatos será constituído pelos Professores 

Manuel Ângelo Rosa Rodrigues, Maria Eugénia Gouveia, Margarida Maria Pereira 
Arrobas.  

O bolseiro será remunerado de acordo com a tabela de valores das Bolsas de 
Investigação no país atribuídas pela FCT a Bolsa de Iniciação Científica (BIC)  

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

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, enviando os documentos 
solicitados para:  

Prof. Manuel Ângelo Rosa Rodrigues  
Escola Superior Agrária de Bragança  
Campus de Santa Apolónia, apartado 1172  
5301-855 Bragança 


