Bolsas de Iniciação Científica (BIC)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsas de Iniciação Científica, ao Abrigo
do Regulamento de Bolsas do Instituto Politécnico de Bragança, aprovado pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto, para um período de
quatro (4) meses, com início previsto a 15 de Abril de 2019.
Requisitos de admissão:
São admitidos a concurso candidatos a frequentar curso de licenciatura na área da Biologia e

Biotecnologia.
Trabalho a desenvolver:
O trabalho visa a execução de: (a) estudos de diversidade de plantas e (b) estudos de

diversidade de polinizadores em pastagens de ovinos.
Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação de Montanha (CIMO) – sob a
orientação científica do Dr. Vasco Cadavez e da Dra Ursula Barron .
Duração da bolsa:
A bolsa terá à duração de 4 meses.
Métodos de selecção:
Os critérios de avaliação das candidaturas serão: (a) qualidade do Curriculum Vitae (40%); (b)
estudos de diversidade de plantas (30%); e (c) estudos de diversidade de polinizadores
(30%). Caso se considere necessário, os candidatos poderão ser submetidos a uma entrevista e
a sua classificação será ponderada nos itens (b) e (c).
Composição do Júri de Selecção:
Vasco Cadavez (Presidente), Ursula Gonzales-Barron (vogal), Maria José Arabolaza (vogal).

Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde à tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela
FCT,
I.P.
no
País
para
Bolsas
de
Iniciação
à
Investigação
(BIC,
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). Ao bolseiro será pago o Seguro de Acidentes
Pessoais e o Seguro Social Voluntário (SSV), nos termos do Estatuto do Bolseiro de
Investigação, sendo no entanto da responsabilidade do bolseiro a adesão ao SSV. O
pagamento da bolsa será efetuado por transferência bancária.
Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final
obtida, afixada em local visível e público da Escola Superior Agrária de Bragança, sendo o
candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio electrónico.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
O concurso encontra-se aberto no período de 29 de Março a 12 de Abril de 2019. As
candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de motivação acompanhada
dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos
considerados relevantes. As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para
Vasco Cadavez (vcadavez@ipb.pt), indicando no assunto “Candidatura a BIC-LPM/IPB”.

