Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) - Mestre
no âmbito do projecto INSIGINIA– Environmental monitoring of pesticide use through
honeybees”, financiado pela União Europeia (Health and Food Safety Directorate General;
SANTE/E4/SI2.788418-SI2.788452, nas seguintes condições:
1. Duração e Regime de Actividade: A bolsa tem início previsto em 4 de fevereiro de
2019, por um período de 7 meses em regime de exclusividade. A atribuição da bolsa tem
por base o Estatuto do Bolseiro de Investigação - aprovado pelo Decreto-Lei nº 40/2004,
de 18 de Agosto (www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) e o Regulamento de
Bolsas do Instituto Politécnico de Bragança.
2. Objeto de Atividade: extracção de DNA; RT-qPCR, Sequenciação de Nova Geração
(NGS), análise de sequências obtidas por NGS. A atividade será desenvolvida no Centro de
Investigação de Montanha (CIMO) do Instituto Politécnico de Bragança (Bragança).
3. Orientação Científica: Maria Alice da Silva Pinto, PhD
4. Perfil dos Candidatos: Os candidatos deverão possuir mestrado em Biologia,
Biotecnologia, Engenharia Biológica ou áreas afins, disponibilidade imediata, carta de
condução, e aptidão e gosto em trabalhar em equipa.
5. Critérios de Seleção: (40%) Avaliação curricular, (50%) experiência em técnicas de
biologia molecular, (10%) experiência em análise de sequências.
6. Valor do Subsídio de Manutenção Mensal: O montante da bolsa corresponde a €980,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, para bolsa de
Investigação (BI) - Mestre no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores ), a ser
pago no final de cada mês.
7. Documentos de Candidatura:
- Curriculum vitae detalhado do candidato
- Texto descrevendo a motivação e objectivos profissionais do candidato
- Até três contactos de referência
As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente, enviadas para o email
apinto@ipb.pt, ou enviadas por correio para:
Maria Alice Pinto
Escola Superior Agrária
Instituto Politécnico de Bragança
Campus de Santa Apolónia

5300-253 BRAGANÇA
PORTUGAL
8. Data de Início e de Conclusão do Prazo do Concurso: de 17 a 28 de Janeiro de 2019.
9. 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.
Para esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas com o conteúdo do projecto,
contactar:
Maria Alice Pinto
Email: apinto@ipb.pt

