EDITAL
ANÚNCIO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA MESTRE
Referência: IPC/ESAC-01/2018

Está aberta a candidatura para 1 lugar de Bolseiro de Investigação para mestre.
A bolsa terá por finalidade a implementação e o desenvolvimento das seguintes atividades:
Investigação em insetos para alimentação humana e alimentação animal.
Apoio ao desenvolvimento e compilação de materiais científicos e pedagógicos em competências verdes.
Apoio a atividades de cooperação universidades-empresas.

Área científica genérica: Tecnologia Alimentar, Tecnologias do Ambiente
Área científica específica:
Requisitos:
- Mestre em Gestão Ambiental, Tecnologia Alimentar ou afim
- Experiência em projetos europeus
- Boa fluência verbal e escrita da língua inglesa
- Autonomia e espírito de iniciativa
- Capacidade de análise e sentido crítico
Período da bolsa:
A bolsa tem a duração inicial de 6 meses, eventualmente prorrogável, sendo o limite máximo
regulamentar de 1 ano para a duração total da bolsa, esta com início previsto em abril de 2018.
Subsídio de manutenção mensal:
980 €/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
O critério de avaliação das candidaturas:
A avaliação será realizada de acordo com a seguinte formulação:
Parâmetros
avaliação

de

Peso
relativo
avaliação final

na

Método de avaliação*

A

Formação académica

30%

Avaliação curricular

B

Competências
científicas/profissionais

30%

Avaliação curricular

C

Adequação do perfil ao
projeto a realizar

40%

Avaliação curricular +
Carta de Motivação

*O júri poderá convocar os candidatos para entrevista para clarificar a avaliação.

Composição do Júri de Seleção:
Prof. Doutor Rui Costa (ESA/IPC) – Presidente
Prof. Doutora Sara Proença (ESA/IPC) – Vogal efetivo
Prof. Doutora Manuela Abelho (ESA/IPC) – Vogal efetivo
Prof. Doutora Goreti Botelho (ESA/IPC) – Vogal suplente
Prof. Doutora Paula Amador (ESA/IPC) – Vogal suplente
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.
- Certificado de habilitações com a indicação da classificação de todas as disciplinas realizadas e a média
final
Prazo de receção de candidaturas:
Será de 10 dias úteis, entre 22 de Março e 5 de abril de 2018
As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para: ruicosta@esac.pt, colocando no assunto a
referência: IPC/ESAC-01/2018

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:
Rui Costa (ruicosta@esac.pt)

Coimbra, 15 de março de 2018

