Novo Edifício do Terminal de
Cruzeiros do Porto de Leixões

secretariado@ciimar.up.pt
www.ciimar.up.pt

Av. General Norton de Matos s/n
4450-208 Matosinhos – Portugal
Tel.: (351)223401800
Fax: (351)223390608

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

Referência: MarInfo/BI/2018-095

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para licenciado, no
âmbito do Projeto MarInfo - Integrated Platform for Marine Data Acquisition and Analysis com
a referência NORTE-01-0145-FEDER-000031 financiado pelo Programa Operacional Regional
do Norte (NORTE2020) através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), nas
seguintes condições:
1. Área Científica: Ciências Biológicas
2. Requisitos de admissão:
 Licenciatura em Biologia ou áreas afins
 Disponibilidade imediata
 Experiência em ecofisiologia/cultivo de macroalgas ou experiência em trabalho com
cetáceos
3. Plano de trabalhos:

As principais tarefas a desempenhar serão as seguintes:
 Análise e tratamento de dados e produção de relatórios.
 Apoio a trabalho de campo e laboratorial em curso no grupo de investigação.

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do

Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação FCT e
Regulamento de Bolsas CIIMAR
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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, sob a orientação científica da Prof. Doutora Isabel Sousa Pinto.
6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, em regime de exclusividade com
início previsto para Fevereiro de 2019.

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). Além deste subsídio, o/a bolseiro/a será
abrangido por um seguro de acidentes pessoais.
8. Métodos de seleção:

As candidaturas serão avaliadas de acordo com os critérios seguintes: C1 – nota de
licenciatura; C2 – experiência profissional; C3 – carta de motivação; C4 - publicações,
cada um deles com a seguinte ponderação:
 C1 (30%)
 C2 (30%)
 C3 (20%)
 C4 (20%)

A classificação final será obtida pela seguinte fórmula:
CE = 0.3 x C1 + 0.3 x C2 + 0.2 x C3 + 0.2 x C4, numa escala de 0 a 20 pontos

Na eventualidade de nenhum dos candidatos demonstrar possuir o perfil indicado para a
realização do plano de trabalhos o júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa a concurso.
Com base na lista de seriação final será constituída uma lista de reserva, a qual será utilizada
para a eventual contratação de novos bolseiros no âmbito do presente projeto.
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9. Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Prof. Doutora Isabel Sousa Pinto 1º
Vogal: Doutora Isabel Azevedo 2º Vogal: Doutora Debora Borges

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 projeto de decisão aos 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 8 a 21 de Janeiro de 2019.
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 experiencia em publicação de artigos
e relatórios no âmbito de projetos ou trabalhos desenvolvidos em que o candidato
tenha participado e que julgue importantes para demonstrar a sua adequação à função
(se aplicável);

A não apresentação de todos os documentos solicitados, implica a exclusão do processo de
seleção.
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As candidaturas deverão ser enviadas, simultaneamente, em PDF para: ispinto@ciimar.up.pt
e secretariado@ciimar.up.pt
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