INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
CERNAS - Centro de Estudos de Recursos Naturais,
Ambiente e Sociedade

ANÚNCIO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
BIC-CERNAS-UID-AMB-03
Está aberta a candidatura para 1 lugar de Bolseiro de investigação (BIC – bolsa de iniciação científica)
no âmbito do Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, enquadrado no projeto
UID/AMB/00681, cofinanciado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Acordo de Parceria Portugal 2020 - Programa
Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) - Compete2020, nas seguintes condições:
As atividades do bolseiro consistem (a) no estudo da molha de chícharo (b) e no estudo da produção de
pão com incorporação farinha de chícharo.
Área Científica: Tecnologia Alimentar
Requisitos: Estar a frequentar licenciatura ou mestrado em Tecnologia Alimentar ou curso afim;
experiência laboratorial em análise de alimentos.
Período da bolsa: 4 meses em regime de exclusividade, com início previsto para 01 de setembro de
2016, renovável por dois períodos de 3 meses.
Remuneração: 385,00 €/mês, de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país
atribuídas pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) sendo o pagamento efetuado
mensalmente por transferência bancária.
Local de Trabalho: Escola Superior Agrária de Coimbra, sob a orientação científica do Doutor Rui Costa.
Os critérios de avaliação das candidaturas serão:
- Experiência laboratorial na análise de alimentos (25%).
- Formação em análise químicas, análises físicas e análise sensorial de alimentos (35%).
- Motivação para a carreira científica (10%).
- Motivação do candidato para as tarefas previstas (25%).
O júri responsável pela seleção será constituído pelo Prof. Doutor Rui Costa (ESAC/IPC), pelo Prof.
Doutor João Noronha (ESAC/IPC) e Prof. Doutor João Gândara (ESAC/IPC).
Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos:
- um requerimento dirigido ao Prof. Doutor Rui Costa, onde deve constar a motivação do candidato para
a participação no trabalho supracitado.

- o curriculum vitae detalhado e assinado.
- uma fotocópia da declaração de frequência de curso (uma fotocópia autenticada deverá ser
apresentada pelo candidato selecionado).

O prazo de receção de candidaturas será de 10 dias úteis, entre 29 de julho e 12 de agosto. As
candidaturas deverão ser enviadas por email para: ruicosta@esac.pt, colocando no assunto BICUID/AMB/00681
A atribuição de bolsa tem por base a Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia em vigor (www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf), o Despacho nº
3896/2013 de 13 de Março de 2013 do Instituto Politécnico de Coimbra, o Despacho nº 11469/2003 do
Presidente do IPC e o Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto. O modelo de contrato de bolsa e dos
relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo coordenador são os que constam nos anexos do Estatuto
de Bolseiro de investigação Científica acima referido.
Os resultados da avaliação serão divulgados, através de envio de comunicação aos candidatos, via
correio eletrónico.
Após a divulgação dos resultados, os candidatos devem considerar-se, automaticamente, notificados
para, caso pretendam, se pronunciarem em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis
após aquela data.
Findo este prazo, o candidato selecionado terá que declarar, por escrito, a sua aceitação. Salvo
apresentação de justificação atendível, a falta da declaração dentro do prazo referido equivale a renúncia
à bolsa. Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será notificado o candidato
imediatamente melhor classificado.
.

Para mais informações contactar
Rui Costa (ruicosta@esac.pt)

Coimbra, 7 de junho de 2016

