Concurso para atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica (BIC)
Encontra-se aberto concurso de 26 de abril a 2 de maio de 2019 para apresentação de
candidatura a uma Bolsa de Iniciação Científica para apoio à investigação nos Laboratórios de
Microbiologia, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança.
Os candidatos deverão frequentar formação superior na área de Ciências Agrárias e ter
experiência na preparação de materiais de microbiologia como preparação de meios de
cultura, manutenção de culturas, esterilização de material e experiência em técnicas de
assepsia. Os critérios de avaliação das candidaturas são:
a) Classificação final das Habilitações Académicas e qualidade do Curriculum Vitae
(CV) e a sua adequação para o projecto em causa (50%);
b) Experiência na condução de trabalhos na área (50%)
Caso se considere necessário, chamar-se-ão os cinco candidatos melhor classificados para
entrevista, a qual terá uma ponderação de 20% da classificação final.
Documentos de Candidatura
- Curriculum Vitae (CV) detalhado do candidato
- Comprovativo dos elementos mencionados no CV
- Carta de motivação e objetivos profissionais do candidato
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento de Bolsas do Instituto Politécnico de Bragança.
Local de trabalho: Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, Laboratório de
Microbiologia, sob a orientação dos Professores Maria Letícia Estevinho e Maria José Miranda
Arabolaza.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 03 meses, com início previsto em maio de 2019. O
contrato da bolsa poderá ser renovado.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 388,81 euros,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, I. P. no País para Bolsas de Iniciação
Científica (BIC) (http://alfa.fct.mctes.pt/bolsas/valores). Ao bolseiro será pago o Seguro de
Acidentes Pessoais e o Seguro Social Voluntário (SSV) nos termos do Estatuto de Bolseiro de
Investigação, sendo, no entanto, da responsabilidade do bolseiro a adesão ao SSV. O
pagamento da bolsa será efectuado por transferência bancária.
Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri – Drª Mª José Miranda Arabolaza e pelos
vogais efectivos Profª Doutora Maria Letícia Estevinho e Profª Doutora Joaquina Teresa Dias.
Formas de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais de avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota obtida, afixada em local visível e público da
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, sendo os candidatos notificados
através de email.
As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente, na Secretaria da Escola Superior Agrária
durante o período de expediente, entre as 9:00 horas e as 12:30 horas ou entre as 14:00 horas
e as 17:30 horas, ou remetidas por correio para:

Departamento de Biologia e Biotecnologia da Escola Superior Agrária do IPB
A/C Mª José Miranda
Campus de Santa Apolónia
5300-253 Bragança

