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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI – Licenciado) (M/F) (1 vaga) 

 

Referência: CIIMAR/BI/2017-032 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para 

licenciado na Instituição de I&D CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação 

Marinha e Ambiental, nas seguintes condições:  

 

1. Área Científica: Ciências Biológicas  

 

2. Requisitos de admissão:  

 

- Licenciatura em Biologia ou áreas afins. 

- Nota média de licenciatura mínima de 16/20 valores. 

- Experiência na amostragem de organismos marinhos. 

-Experiência na triagem e identificação de invertebrados marinhos, 

preferencialmente artropodes.  

- Experiência na análise de dados. 

- Valoriza-se a publicação de artigos e comunicações em congressos relacionadas 

com o projeto.  

Dá-se preferência a candidatos com licenciatura recente que tencionem realizar o 

doutoramento na área da biologia marinha. 

 

3. Plano de trabalhos:  

As principais tarefas a desempenhar serão as seguintes: a. Participação em saídas 

de campo. b. Triagem de invertebrados marinhos. c. Identificação de invertebrados 

marinhos.d. Análise e tratamento de dados.e. Colaboração na elaboração de artigos 

científicos e comunicações em congressos. 
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4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto 

(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT e Regulamento de 

Bolsas CIIMAR.  

 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório LBC (Laboratório 

de Biodiversidade Costeira), do CIIMAR, com sede no Novo Edifício do Terminal de 

Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos S/N, 4450-208, 

Matosinhos, Portugal, e no laboratorio 2.54 do Departamento de Biologia, sito em 

Rua do Campo Alegre, s/n, 4169-007 Porto, da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto sob a orientação científica do Doutor Marcos Rubal García e 

da Doutora Puri Veiga Sánchez.  

 

6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, em regime de 

exclusividade com início previsto em Outubro 2017, eventualmente renovável nos 

termos legais. 

 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 

745€/mês, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, 

I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento será realizado 

mensalmente por transferência bancária. 

 

8. Métodos de seleção:  

Média de licenciatura (40%); experiência profissional (40%), outros elementos 

relevantes (20%) e eventual entrevista presencial aos primeiros três classificados. 

Na eventualidade dos candidatos a concurso não reunirem as condições adequadas, 

ao júri reserva-se o direito de fechar o concurso sem qualquer recrutamento. 

 

9. Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Doutor Marcos Rubal 

García, 1º Vogal: Doutora Puri Veiga Sánchez, 2º Vogal: Prof. Doutora Isabel Sousa 

Pinto. 
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10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da 

avaliação serão publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, no sítio 

do CIIMAR e simultaneamente por e-mail. Notificado o resultado da decisão, os 

candidatos dispõem de um prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, querendo, 

em sede de audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo.  

 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

O concurso encontra-se aberto no período de 2 a 16 de Outubro de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de 

carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

- carta de motivação  

- cópia dos certificados de habilitações 

- curriculum vitae detalhado e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura, nomeadamente que comprovem a experiência em trabalhos 

desenvolvidos em que o candidato tenha participado e que julgue importantes para 

demonstrar a sua adequação à função (se aplicável);  

 

As candidaturas que não incluam todos os elementos anteriormente indicados não 

serão consideradas. 

As candidaturas deverão ser enviadas, por correio, ao cuidado de Doutor Marcos 

Rubal García, CIIMAR – Novo Edifício do Terminal de Cruzeiros do Porto de 

Leixões, Avenida General Norton de Matos S/N, 4450-208, Matosinhos, Portugal e, 

simultaneamente, em PDF para os endereços eletrónicos: mrubal@ciimar.up.pt e 

secretariado@ciimar.up.pt identificando a referência do concurso. 
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