Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI)
Encontra-se aberto concurso para apresentação de candidatura a uma Bolsa de Investigação –
Mestre no âmbito do projeto “Conservação e Gestão orientadas para o Mexilhão-do-Rio
(Margaritifera margaritifera)” a decorrer no Centro de Investigação de Montanha do Instituto
Politécnico de Bragança.
Área Científica: Os candidatos deverão possuir Mestrado na área das Ciências Naturais e do
Ambiente ou afins;
Requisitos de admissão: Os candidatos deverão possuir Mestrado na área das Ciências
Naturais e do Ambiente ou afins e ter experiência de trabalho de campo e laboratorial na área da
Ecologia aquática. Os critérios de avaliação das candidaturas serão:
a) Classificação final das Habilitações Académicas, e qualidade do CV e sua adequação para o
projeto em causa (30%);
b) Experiência na condução de trabalhos de campo e laboratorial na área da Ecologia aquática,
em especial da ictiologia e malacologia (50%);
c) Outros elementos curriculares (20%).
Nos casos em que se considere necessário poderá ocorrer entrevista dos cinco candidatos
melhor classificados.
Plano de trabalhos: Fazem parte das tarefas a desenvolver no âmbito do projeto:
 Assumir a responsabilidade na análise técnica e científica do nível de concretização dos
objetivos traçados, das metodologias de implementação e do acompanhamento dos
indicadores do projeto, para além de assegurar o cumprimento das especificações do projeto
e a implementação /integração das ações a executar;
 Garantir a ligação entre as várias equipas multidisciplinares envolvidas no projeto;
 Operacionalizar as diferentes ações previstas e colaborar diretamente nas Ações 6 e 8 reprodução ex situ de S. trutta e M. margaritifera, maioritariamente desenvolvidas no Posto
Aquícola de Castrelos;
 Monitorizar de forma contínua as ações do projeto e avaliar a sua eficácia na recuperação
das populações de M. margaritifera.
 Colaborar na elaboração dos relatórios técnico-científicos previstos na realização do projeto
e apoiar diretamente o Coordenador Executivo na prossecução dos seus objetivos e funções

Documentos de Candidatura:
- Curriculum vitae detalhado do candidato.
- Comprovação dos elementos mencionados no curriculum vitae.
- Carta de motivação e objetivos profissionais do candidato.
- Até três cartas de referências.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei n.º 40/2004,
de 18 de agosto, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de Agosto),
Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor e
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Bragança.
Local de trabalho e orientação científica: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de
Aquacultura (Escola Agrária do Instituto Politécnico de Bragança) e no Posto Aquícola de
Castrelos (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), sob orientação do Professor
Amílcar Teixeira.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente renovável por dois
períodos adicionais de 6 meses, com início previsto em outubro de 2019.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa correspondente ao indicado
na tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT para Bolsas de Mestre no País
(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.
Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri – Professor Doutor Amílcar Teixeira e pelos
vogais efetivos Professor Doutor José Paulo Cortez e Professora Doutora Maria da Conceição
Fernandes.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da 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.
Prazo e forma de apresentação das candidaturas: O processo de seleção encontra-se aberto
no período de 5 setembro a 20 de setembro de 2019, inclusive.
As candidaturas podem ser enviados por via eletrónica para o endereço de correio eletrónico
“amilt@ipb.pt”, até às 24h00 horas do último dia do prazo para apresentação das candidaturas,
entregues presencialmente na Secretaria da Escola Superior Agrária de Bragança ou enviadas
por correio registado com aviso de receção endereçado a “Amílcar Teixeira, Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança,
Portugal”, valendo a data aposta no registo como data de envio para efeitos de cumprimento do
prazo referido na alínea anterior.

