POLITÉCNICO DE COIMBRA
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA
ANÚNCIO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADO

LIFE2015/ENV/000609 – LIFE PAYT/04
Está aberta a candidatura para 1 lugar de Bolseiro de investigação para Licenciado, com a referência
LIFE2015/ENV/000609 – LIFE PAYT/04, enquadrado no projeto “PAYT - Tool to Reduce Waste in
South Europe”, cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, cujo beneficiário coordenador é o
Politécnico de Coimbra.
As atividades a desenvolver consistem na realização de trabalho de investigação sobre os mecanismos
de adaptação da população em áreas urbanas à introdução de um sistema de tarifário de resíduos do
tipo PAYT. O trabalho incluirá o desenvolvimento de metodologias eficazes de interação com as
diferentes populações alvo; investigação dos mecanismos subjacentes à mudança de comportamento
no que diz respeito à produção de resíduos indiferenciados; desenvolvimento e aplicação de campanhas
de educação ambiental que integrem os resultados obtidos nas atividades anteriormente enunciadas e
sempre direcionadas para a redução da produção de resíduos indiferenciados. O trabalho a desenvolver
inclui também a divulgação dos resultados obtidos através de artigos científicos e a participação em
conferências de índole técnico-cientificas.

Área Científica: Engenharia do Ambiente
Requisitos:
- Licenciatura em Engª do Ambiente; poderão concorrer detentores de licenciaturas em áreas afins à
Engenharia do Ambiente desde que sejam cumulativamente detentores de uma especialização/pósgraduação em engenharia do ambiente ou em gestão ambiental;
- Excelente capacidade de comunicação oral;
- Experiência de mais de 10 anos na área dos resíduos.
Período da bolsa: 12 meses, em regime de exclusividade, com início previsto para 15 de Março de 2017
e renovável por iguais períodos até à duração total máxima de 36 meses, sendo que a última renovação
não poderá exceder a data de fim do projeto.
Remuneração: 745,00 €/mês para licenciado, 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 do Politécnico de Coimbra, sob a orientação
científica da Doutora Célia Maria Dias Ferreira.
Processo de seleção:
Os critérios de avaliação das candidaturas são:
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- Experiência e conhecimento técnico específico em gestão de resíduos urbanos (50%)
- Experiência em acções de educação ambiental (25%)
- Capacidade de comunicar de forma efectiva, tanto na forma escrita como oral (10%)
- Estar a frequentar um programa doutoral na temática dos resíduos, ou manifestar intenções de vir a
frequentar um programa doutoral nesta temática no interalo de 1 ano a contar da data de início da bolsa
(15%).
Os candidatos deverão evidenciar na sua candidatura a adequação aos critérios de avaliação. Serão
utilizados os seguintes métodos para avaliar as capacidades dos candidatos relativamente aos critérios
de avaliação descritos acima: análise da informação constante no CV, na carta de motivação e na(s)
carta(s) de referência apresentadas na candidatura.
O júri responsável pela seleção será presidido pela Doutora Célia Maria Dias Ferreira e terá como vogais
o Prof. Doutor António José Dinis Ferreira e a Prof. Doutora Maria de Lourdes Costa.
Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos:
A) Carta de apresentação e motivação
B) Curriculum vitae
C) Uma fotocópia dos certificados de habilitações de licenciatura e de pós-graduação (se aplicável), onde
conste a nota final obtida (uma fotocópia autenticada deverá posteriormente ser apresentada pelo
candidato selecionado).
D) Carta de referência.
O prazo de receção de candidaturas será de 10 dias úteis, entre 30 de Janeiro e 10 de Fevereiro 2017.
As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para: celia@esac.pt, colocando no assunto

LIFE2015/ENV/000609 – LIFE PAYT/04
A atribuição de bolsa tem por base a Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica) alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto, atualizado
pelos: Decreto-Lei n.º 233/2012, Lei n.º 12/2013, e Decreto-Lei n.º 89/2013; o 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 n.º12709/2016 publicado
no DR, IIª série de 21/10/2016, do Instituto Politécnico de Coimbra, respeitando ao Regulamento de
Bolseiros do IPC.
O modelo de contrato de bolsa e dos relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo coordenador são os
que constam nos anexos do Regulamento de Bolseiros de investigação Científica do IPC, acima referido.
O resultado do processo de seleção, nomeadamente para efeitos de audiência prévia dos interessados,
será divulgado aos candidatos através de notificação por e-mail.
Para mais informações contactar
Célia Maria Dias Ferreira (celia@esac.pt)
Coimbra, 9 de janeiro de 2017
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