CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADOS

Encontra-se aberto concurso, de 23 de setembro a 7 de outubro de 2019, para apresentação de
candidaturas a uma (1) Bolsa de Investigação para Licenciados no âmbito do Projeto de Investigação
“TERRAMATER – Medidas inovadoras de recuperação preventiva em áreas queimadas”
(0701_TERRAMATER_1_E), cofinanciado pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional)
através do Programa INTERREG V A Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020, a decorrer no CIMO –
Centro de Investigação de Montanha, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança. O
bolseiro/ bolseira irá efetuar trabalhos no âmbito da caracterização, avaliação e cartografia de
propriedades e processos do solo em áreas ardidas e em recuperação pós-fogo.
Os candidatos deverão possuir o grau de Licenciado em Engenharia do Ambiente, Engenharia
Florestal, Engenharia Agronómica ou área afim, com formação de base e interesse na área de Solos,
Degradação e Proteção do Solo, e ter experiência e disponibilidade para desenvolver trabalho de
campo e de laboratório. Os critérios de avaliação das candidaturas serão:
a) Qualidade do CV, incluindo o número de créditos e a classificação final das Habilitações
Académicas, e a sua adequação para o projeto em causa (60%);
b) Experiência no desenvolvimento de trabalho de campo e laboratório, na aplicação de
modelos de erosão e no uso de software de cartografia digital (40%)
Os candidatos poderão ser convidados para uma entrevista com o júri, na qual serão valorizados os
aspetos relacionados com o desempenho nos elementos requeridos de experiência de trabalho.

Documentos de Candidatura:
- Curriculum vitae (CV) detalhado do candidato;
- Carta de motivação e objectivos profissionais do candidato;
- Cópia dos trabalhos ilustrativos da experiência nos tópicos requeridos.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto; Regulamento de Bolsas de
Investigação Científica do Instituto Politécnico de Bragança.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior
Agrária, Centro de Investigação de Montanha.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de três (3) meses, com início previsto em 4 de Novembro
de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado por adicional máximo de seis (6) meses.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponde a 752,38 €
(setecentos e cinquenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no País, para Bolsas de
Investigação – Licenciado (BI-L) (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt). A este valor
acresce o montante decorrente do Seguro Social Voluntário. O pagamento da bolsa será efectuado
por transferência bancária.

Composição do Júri de Selecção: Presidente do Júri - Professor Coordenador Tomás d’Aquino Freitas
Rosa de Figueiredo; Vogais efetivos – Professores Adjuntos Felícia Maria da Silva Fonseca e Arlindo
Castro Ferreira de Almeida. Vogal suplente: Professor Adjunto Luís Filipe de Sousa Teixeira Nunes.

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.

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período de expediente, entre as 9h
e as 12h30m ou entre as 14h e as 17h30m na Secretaria da Escola Superior Agrária, ou remetidas
por correio eletrónico para tomasfig@ipb.pt ou correio normal para:

A/C Tomás de Figueiredo
CIMO/ESA/IPB
Campus de Santa Apolónia
5300-253 Bragança

